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RESUMO 
 
A presente pesquisa teve como objetivo elaborar uma análise crítica sobre a 
produção brasileira da atuação do psicólogo junto a pacientes com 
insuficiência renal crônica em diálise, realizando revisão bibliográfica sobre 
este tema. A análise busca entender como o psicólogo está desenvolvendo 
seu trabalho, se a atuação é caracterizada por interdisciplinaridade e 
possíveis intervenções relacionadas aos impactos da diálise nos pacientes e 
familiares. A revisão bibliográfica constou de artigos online sobre o tema de 
periódicos indexados nas bases SciELO e BVS-Psi, utilizando-se cruzamento 
de palavras-chave que contemplassem o objetivo, a partir de temas mais 
amplos para os mais específicos, como nos exemplos seguintes: Insuficiência 
Renal Crônica X Psicologia; Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X 
Psicólogo; Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X Tratamento. Foram 
utilizados os seguintes critérios para a seleção dos artigos: (a) publicados em 
periódicos com avaliação CAPES/ANPEPP Qualis A1, A2, B1, B2, B3 e B4; 
(b) disponíveis online; (c) publicados no período de 2001 a 2011; (d) 
produzidos no Brasil; (e) autoria de psicólogo(s) ou, pelo menos um 
psicólogo, na coautoria. Os resultados da busca indicaram 16 pesquisas que 
foram analisadas de acordo com as seguintes categorias: identificação 
(formação acadêmica dos autores, local da pesquisa, instituição a qual os 
autores pertencem, classificação Qualis do periódico, ano de publicação); 
características do artigo (tipo de estudo e método); atuação do psicólogo (tipo 
de atendimento; foco no paciente, nos familiares ou na equipe de saúde; 
modalidades de diálise; e temas mais recorrentes). Os resultados indicam 
que a maioria dos artigos é de autoria de psicólogos, com foco em pesquisas 
empíricas junto a pacientes em hemodiálise. As universidades da região 
Sudeste sobressaem-se com o maior número de produções. Os artigos 
distribuem-se por periódicos avaliados Qualis A2 a B4, sendo que maioria 
deles concentra-se nas categorias B3 e B4 (total de 11 artigos). Observou-se, 
também, predominância nas publicações da atuação do psicólogo durante a 
manutenção da doença e em temas como: qualidade de vida e aderência ao 
tratamento. Há uma escassez na produção científica a respeito do tema 
proposto neste estudo. É preciso que o psicólogo vá além dos muros, 
divulgue e publique seus trabalhos em revistas bem conceituadas para que 
sua atuação seja valorizada e reconhecida pela própria Psicologia e por 
outras áreas, além de ajudar a aprimorar cada vez mais seu trabalho. (Apoio 
CAPES; CNPq). 
 
Palavras – chave: diálise, atuação do psicólogo, interdisciplinaridade, revisão 
bibliográfica, insuficiência renal crônica, psicologia da saúde 
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ABSTRACT 
	  
This research aimed to develop a critical analysis of the Brazilian production 
of the psychologist with patients with chronic renal failure on dialysis, 
performing literature review on the subject. The analysis seeks to understand 
how the psychologist is developing its work, if the work is characterized by 
interdisciplinary and possible interventions related to the impact of dialysis on 
patients and their families. The literature review consisted of articles on the 
topic of online journals indexed in SciELO and BVS-Psi, using intersection 
keyword that addressed the goal, from broader issues for more specific, as in 
the following examples: Chronic Renal Failure X Psychology; Chronic Renal 
Failure X X Psychologist Psychology; Chronic Renal Failure Treatment X X 
Psychology. We used the following criteria for selection of articles: (a) 
published in journals with review CAPES / Qualis ANPEPP A1, A2, B1, B2, 
B3 and B4 (b) available online (c) published from 2001 to 2011 (d) produced 
in Brazil, (e) authoring psychologist(s) or at least a psychologist in 
coauthoring. The search results indicated that 16 studies were analyzed 
according to the following categories: identification (of the academic authors, 
local research institution to which the authors belong, Qualis classification of 
the journal, year of publication); characteristics of the item (typestudy and 
method) the psychologist (type of care, focus on the patient or the family 
health team; dialysis modalities, and most recurring themes). The results 
indicate that most articles are written by psychologists, focusing on empirical 
research with patients on hemodialysis. Universities in the Southeast stand 
out with the highest concentration. The articles are divided into regular 
assessed Qualis A2 to B4, and most of them concentrated in categories B3 
and B4 (total of 11 articles). There was also predominant in the publications of 
the psychologist during maintenance of the disease and in subjects such as 
quality of life and treatment compliance.There is a shortage in the scientific 
production on the theme proposed in this study. It is necessary that the 
psychologist goes beyond the walls, disclose and publish their work in 
reputable journals for their work is valued and recognized for their own 
psychology and other areas, besides helping to constantly improve their 
work. (Support by CAPES, CNPq). 
 
 
Key - words: dialysis, the psychologist, interdisciplinary, literature review, 
chronic renal failure, health psychology 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1. 1 Trajetória pessoal 
 
Durante minha graduação em Psicologia, na cidade de Fortaleza – CE, 

cursei a disciplina de Psicologia da Saúde e me interessei bastante pela área. 

Fui em busca de colocar a teoria em prática e de aprimorar meus 

conhecimentos nessa área; assim, trabalhei em um hospital de oncologia 

infantil por um ano, porém, interessei-me logo pela insuficiência renal crônica, 

uma doença cujas especificidades eu, até então, desconhecia  e como ela 

era capaz de mudar a vida de uma pessoa.  Assim, trabalhei no setor de um 

hospital universitário com transplantados renais por seis meses. Apesar de 

passarem pelo transplante renal, alguns ainda precisavam voltar à 

hemodiálise para “ajudar” o novo rim a funcionar ou sofriam a rejeição do 

órgão pelo corpo e voltavam à rotina da diálise. Comecei a trabalhar junto a 

pacientes que entendiam que o transplante não era tão simples como 

pensavam, que passavam pela dor da perda do enxerto, que sofriam 

intercorrências devido à medicação imunossupressora ou por alguma doença 

que poderia afetar seu órgão transplantado. Durante todo esse período, 

percebi que todos viam a diálise como um fantasma que rondava sua 

realidade, a possibilidade de voltar a essa rotina era assustadora para 

alguns, outros já estavam tão acostumados com o tratamento e sofreram 

tantas intercorrências depois do transplante que, às vezes, confessavam que 

preferiam ter continuado com a diálise. 

Com a minha graduação, busquei aumentar meus conhecimentos na 

Psicologia da saúde e fiz uma especialização em Psicologia e Saúde: 

Psicologia Hospitalar, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP, onde tive a oportunidade de realizar meu estágio curricular em uma 

clínica de diálise. Trabalhei por um ano junto a pacientes e familiares que 

tinham a diálise como rotina e o transplante renal era o sonho de alguns. 

Também aconteciam reuniões multidisciplinares e atendimentos esporádicos 

à equipe de saúde, que sofria com a dura rotina imposta pelo trabalho na 

diálise. Na clínica, assim como no hospital que trabalhei anteriormente, 

alguns pacientes perdiam o enxerto e precisavam voltar à diálise, a dor era a 
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mesma. Outros pacientes passavam mal e precisavam ser levados às 

pressas para um hospital, outros infelizmente faleciam e o lugar vazio na 

cadeira da sala de hemodiálise causava nos pacientes um medo de que 

aquilo também poderia acontecer com eles. O ambiente da hemodiálise era 

estressante para alguns, as salas tinham doze pessoas, uma ao lado da 

outra, eventualmente ocorriam brigas entre pacientes ou com membros da 

equipe de saúde, algumas vezes por motivos banais, mas que 

representavam o que cada um estava sentindo e vivenciando naquele 

momento de adoecimento. Porém, também havia momentos de esperança, 

quando algum paciente realizava transplante e estava bem, visitava a clínica, 

ou quando passavam da hemodiálise para uma diálise que não exigisse tanto 

tempo dentro de uma clínica. Felizmente, momentos de saúde também 

aconteciam, a interação e a amizade estabelecidas pelos frequentadores da 

clínica, os momentos de troca de experiências, de dor e esperança; de festas 

comemorativas, tudo isso representava a saúde presente naquele local.  

Depois desse trabalho, surgiu a oportunidade de trabalhar com 

pacientes em tratamento dialítico em clínica psicológica particular. Tive a 

chance de atender os pacientes que eram encaminhados pela equipe de 

saúde da mesma clínica de diálise, que trabalhei anteriormente, para 

atendimento psicológico individual e com preços mais acessíveis à população 

de baixa renda. Com esses atendimentos, diversas questões ligadas à vida 

social, profissional, surgiam, além das relacionadas à doença em si, porém, 

os pacientes tinham a chance de se abrir mais, já que estavam na 

privacidade do consultório e fora do ambiente estressor da diálise. Comecei a 

perceber como era importante realizar um trabalho além dos muros da clínica 

de diálise, seja individualmente ou em grupo, pois as questões relacionadas à 

diálise não surgem apenas durante o tratamento semanal, mas sim durante a 

vida desses pacientes, 24 horas por dia.  

Com a finalização da especialização, entrei no Mestrado em Psicologia 

Clínica da PUC/SP, no Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica 

Psicológica e junto à Profa. Dra. Marlise Bassani, tive a oportunidade de 

estudar as questões psicológicas que permeiam a insuficiência renal crônica 

mais profundamente. Minha curiosidade de compreender melhor como está 

se dando o trabalho do psicólogo junto a pacientes em diálise foi 
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aumentando. Depois de tudo que presenciei na minha prática e na teoria que 

estudava, a vontade de entender a essencialidade de este profissional 

desenvolver um ótimo trabalho junto a pacientes, familiares e equipe de 

saúde foi crescendo. Sem esquecer que a produção científica é um dos 

meios mais importantes para consolidar a atuação de um profissional, 

aumentando assim seu reconhecimento e importância, além de promover 

troca de experiências; decidimos optar por uma análise crítica do que se está 

produzindo no Brasil por psicólogos junto a pacientes com insuficiência renal 

crônica em diálise.  

 

1. 2  Problematização e objetivos 
 
Doenças crônicas costumam ter um caráter permanente e incurável, 

implicando alterações irreversíveis e exigindo longos períodos de cuidados 

com a pessoa doente e controle dos seus sintomas, em que o tratamento é 

capaz de desacelerar ou interromper o progresso da doença e seus 

sintomas. Esse tipo de cronicidade impõe perdas e privações que afetam 

diretamente a vida do doente nos âmbitos familiar, profissional, social, entre 

outros. Geralmente, a descoberta de uma doença crônica vem acompanhada 

de uma crise gerada pela falta de possibilidade de cura e pela rotina que 

passa a ser exigida do paciente, pois a enfermidade, o tratamento, questões 

relacionadas à vida e à morte podem se tornar pontos centrais. A pessoa se 

vê dependente de cuidados médicos e de hospitais ou clínicas para tentar ter 

uma vida parecida com a que levava antes da doença. As emoções geradas 

a partir da enfermidade crônica vão depender da experiência de vida de cada 

pessoa, de como ela lida com adversidades e mudanças. Tudo isso pode 

desencadear o afastamento social, limitações de atividades e sensação de 

perda de liberdade, favorecendo a eclosão de conflitos emocionais. Com a 

insuficiência renal crônica não é diferente.  

De acordo com Calil e Queiróz (2010), a IRC é a perda parcial ou total 

da função renal, levando a pessoa a entrar em um tratamento conservador, 

terapia renal substitutiva (diálise) ou esperar por um transplante para que 

tenha melhora dos sintomas ou uma possível cura. Apesar de o tratamento 

conservador, que geralmente é utilizado no início da doença com uso de 
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medicamentos e dietas, e o transplante renal serem alvos de grandes 

debates na saúde devido as suas complexidades e importância para a 

insuficiência renal crônica, optamos, nesta pesquisa, por focar na diálise, já 

que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2011), quase 

93.000 brasileiros precisam desse tratamento para sobreviverem, além de 

todas as implicações que ele traz à vida de uma pessoa, que serão descritas 

mais adiante.  

Há quatro tipos de diálise: a diálise peritoneal contínua, a diálise 

peritoneal automática, a diálise peritoneal intermitente e a hemodiálise. A 

mais comum é esta última, em que o paciente precisa frequentar uma clínica 

ou hospital três vezes por semana, com sessões que duram até quatro horas 

para que uma máquina substitua a função dos rins debilitados. Nos próximos 

capítulos, falaremos da diálise de forma mais específica.  

De acordo com Almeida e Meleiro (2000), a grande maioria dos 

pacientes com insuficiência renal crônica está em tratamento dialítico e não 

consegue lidar bem com todas as transformações pelas quais necessita 

passar, tanto física quanto socialmente, levando a consequências graves em 

sua vida, como perda de emprego, separações familiares,  transtornos 

psicológicos, entre outras; afetando bruscamente sua qualidade de vida. 

A diálise pode exigir restrições e causar efeitos colaterais que podem 

ser estressantes para o paciente, como: regulamentação de ingestão de 

alimentos, medicamentos e líquidos; procedimentos invasivos para realização 

da diálise, disfunções sexuais, mal-estar durante o tratamento, entre outros. 

Com isso, a adesão ao tratamento acaba se tornando um dos grandes 

problemas de quem necessita passar pela diálise. Muitos pacientes não 

aceitam as mudanças e acabam entrando em conflito com a equipe de 

saúde, pois esta quer que o paciente siga à risca o que é pedido, já os 

primeiros não aceitam que suas vidas sofram tamanha mudança. 

Cesarino e Casagrande (1998) afirmam que todas essas mudanças 

afetam diretamente a qualidade de vida dos envolvidos, sendo de grande 

importância que os psicólogos atentem para esse aspecto. Roth (2009) 

completa que a mudança nos papéis sociais dos familiares causa um grande 

impacto, pois o pai provedor passa a necessitar de ajuda ou a mãe cuidadora 

precisa, agora, ser cuidada.  
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 De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2011), a 

insuficiência renal crônica é considerada problema de saúde pública no 

Brasil, pois o número de doentes aumenta cada vez mais com o passar dos 

anos. Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, houve 

um aumento do número de diabetes e hipertensão, doenças que, se não 

forem cuidadas adequadamente, acabam afetando o funcionamento dos rins, 

podendo desencadear uma insuficiência renal crônica. Com esse aumento, o 

número de pacientes que necessitam de diálise também é crescente. 

Diante do panorama atual dos pacientes em diálise no Brasil, 

observamos que há uma crescente atuação do psicólogo junto a essas 

pessoas, seja em hospitais ou clínicas. Atuando na área da saúde, podem 

cada vez mais serem encontrados nesses locais, na tentativa de amenizar o 

sofrimento dessas pessoas, além de realizarem diversos trabalhos em 

grupos, com familiares e com a própria equipe de saúde.  

Assim, colocamos como objetivo geral desta pesquisa realizar uma 

análise crítica sobre a produção brasileira da atuação do psicólogo junto a 

pacientes com insuficiência renal crônica em diálise, mediante uma revisão 

bibliográfica sobre este tema. Temos ainda, como objetivos específicos: 

entender como o psicólogo está desenvolvendo seu trabalho, se há 

interdisciplinaridade e o que está sendo feito para que os impactos da diálise 

sejam reduzidos para pacientes e familiares. Atingindo esses objetivos, 

poderemos entender melhor como o psicólogo está atuando junto a área da 

saúde, como está sua produção científica sobre este tema e, talvez, sugerir 

possíveis melhorias para uma prática psicológica mais humanizada e 

completa diante do ser humano. 

Estruturamos a pesquisa da seguinte forma: no capítulo 2, falaremos 

sobre a insuficiência renal crônica, a diálise e suas implicações orgânicas no 

corpo. No capítulo 3, relataremos o trabalho do psicólogo na Psicologia da 

saúde e, especificamente, sobre sua atuação junto a pacientes em diálise.  

No capítulo 4, descreveremos o método utilizado nesta pesquisa, por 

meio da busca de artigos publicados em revistas científicas, referentes ao 

nosso objetivo. No capítulo 5, os dados serão analisados e no 6 realizaremos 

a análise crítica.  
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2. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
 

Para entendermos melhor o porquê de a insuficiência renal crônica 

afetar com grande intensidade a vida das pessoas que a desenvolvem, 

veremos a seguir um pouco da forma como ela atinge os rins e seus danos 

biológicos. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2011), a 

insuficiência renal pode ser aguda ou crônica. Na primeira, os rins param de 

funcionar devido à infecção, toxicidade ou trauma; já a segunda pode ocorrer 

por conta de infecção, diabetes, hipertensão, nefrites e anomalias 

hereditárias.  

Conforme Riella (2003), os rins são órgãos duplos, responsáveis por 

filtrar o sangue; eliminando, pela urina, líquidos, eletrólitos e substâncias 

tóxicas resultantes do metabolismo orgânico, sendo essenciais para manter a 

homeostase interna das funções endócrinas e metabólicas, além do equilíbrio 

hidroeletrolítico e ácido-básico.  

Romão Jr. (2004) afirma que os rins possuem uma função vital para o 

ser humano, pois o seu mau funcionamento ou a interrupção total de seu 

funcionamento leva a um quadro patológico chamado de uremia, que é a 

incapacidade dos rins de eliminar resíduos tóxicos pela urina com 

consequente concentração dessas toxinas na corrente sanguínea. Esse mau 

funcionamento leva a uma morbidade intensa do paciente, além de reduzir 

sua sobrevida. Os pacientes permanecem quase sem sintomas, até que 

tenham perdido, em média, 50% da função renal.   

 De acordo com Calil (2011), o portador de insuficiência renal crônica 

passa por estágios diferenciados de comprometimento renal. Na primeira 

fase, as funções reguladoras são preservadas de forma satisfatória, havendo 

a necessidade apenas de um tratamento conservador, na maioria das vezes 

com dieta e medicamentos. No segundo estágio, surge o aparecimento de 

anemia leve, uma grande necessidade de ingestão de água, aumento da 

necessidade de urinar, infecções, elevação dos níveis de ureia e creatinina 

no sangue, além de propensão ao desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido 

básico. A terceira etapa apresenta anemia acentuada, baixa quantidade de 

urina ou ausência total dela, baixa absorção do cálcio pelo intestino e um alto 
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nível de uremia. No último estágio, há desequilíbrios homeostáticos severos 

sem possibilidade de controle terapêutico, repercussões cutâneas, 

gastrointestinais, cardiopulmonares e neuromusculares. Ao chegar nesse 

ponto, a diálise é o único método terapêutico para a manutenção da vida da 

pessoa, e o transplante renal é considerado a única forma de curar a 

insuficiência renal crônica. 

 

 
Figura 1. Total de pacientes em tratamento dialítico por ano (Censo 2010)1  

 

No Brasil, o número total de pacientes em tratamento dialítico é de 

92.091, segundo o último censo realizado em 2010 pela Sociedade Brasileira 

de Nefrologia, qualificando essa doença como problema de saúde pública 

devido ao seu aumento, como mostra a figura acima. 

Segundo Romão Jr. (2004), a incidência de pacientes portadores de 

insuficiência renal crônica está aumentando por causa do crescimento 

progressivo de pacientes com diabetes mellitus e hipertensão arterial na 

população geral, além da falta de informação sobre o assunto e como essas 

doenças podem evoluir para um quadro de insuficiência renal crônica. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fonte: http://www.sbn.org.br/censos/censos_anteriores/censo_2010.pdf 
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2.1  Modalidades de tratamento da insuficiência renal crônica 
 

De acordo com Teixeira et. al. (2005), a modalidade de tratamento 

depende da evolução da doença, podendo ser conservador (com suporte 

médico, nutricional e medicamentoso) ou dialítico. O objetivo da primeira 

modalidade de tratamento é retardar o início da terapia renal substitutiva 

(diálise), porém não é muito utilizado devido à rápida progressão da doença 

ou por os pacientes já descobrirem a insuficiência renal crônica em estágio 

avançado.  

Draibe (2002) descreve as modalidades de terapia renal substitutiva 

utilizadas na insuficiência renal crônica, porém devemos deixar claro que 

cada tipo de diálise deve se adequar às condições de vida de cada paciente: 

  

v Diálise Peritoneal Intermitente (DPI) – É realizada em hospital, três 

vezes por semana, obrigando a internação do paciente por 24 horas, 

podendo utilizar o mesmo tipo de máquina usado na Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Contínua, para infusão e drenagem da diálise. A opção 

desse método ocorre para pacientes que não podem realizar outra 

forma de diálise. 

 

v Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) – É a forma mais 

comum de diálise peritoneal, indicada para pacientes idosos, crianças 

e pacientes com dificuldade de acesso para hemodiálise ou 

intercorrência grave na máquina. São utilizadas bolsas para a infusão 

da solução dialítica com trocas realizadas de 3 a 5 vezes ao dia.  

 

v Diálise Peritoneal Automática (DPA) – O paciente realiza o processo 

dialítico todas as noites, enquanto dorme, por meio de uma máquina 

chamada de cicladora. Essa modalidade é bastante apropriada para 

crianças, idosos e pacientes que não podem fazer as trocas durante o 

dia.  

 

v Hemodiálise – É o procedimento realizado pelo uso de uma máquina, 

onde o sangue obtido através de um acesso vascular é impulsionado 
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por uma bomba para o sistema de circulação extracorpórea, na 

seguinte sequência: saída do acesso venoso, equipo arterial, 

dialisador, equipo venoso e retorno ao acesso venoso; eliminando, 

assim, as substâncias excedentes no organismo, proporcionando a 

restauração e manutenção do equilíbrio do sangue.  

 

 
Figura 2. Número (%) de pacientes conforme o tipo de diálise (Censo 2008)2 

 

No último levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (2008), a hemodiálise é responsável pela grande maioria das 

terapias renais substitutivas, pois apresenta menos riscos de infecção do que 

as outras, sendo mais segura para a maioria dos pacientes. Como vimos no 

quadro acima, 89,4% dos pacientes com insuficiência renal crônica realizam 

hemodiálise como forma de manutenção da homeostase corporal. De acordo 

com a mesma pesquisa, 1,6% tem de 0 a 18 anos; 67,7% de 19 a 64 anos e 

30,7% acima de 65 anos. Daí a importância de se estudar como este 

tratamento afeta a vida desses pacientes e de seus familiares, e como o 

psicólogo pode contribuir para diminuir o impacto da insuficiência renal 

crônica na vida das pessoas afetadas por ela. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Fonte: http://www.sbn.org.br/censos/censos_anteriores/censo_2008.pdf 
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3. O TRABALHO DO PSICÓLOGO JUNTO A PACIENTES COM 
INSUFICÊNCIA RENAL CRÔNICA EM DIÁLISE 

 
3. 1 A Psicologia da Saúde 

 
Mathilde Neder inicia à Psicologia da Saúde no Brasil na Clínica 

Ortopédica e Traumatológica da USP, hoje em dia é o Instituto de Ortopedia 

e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

O trabalho consistia em preparar os pacientes para a intervenção cirúrgica 

bem como para a recuperação pós-cirúrgica. Foi o início da criação de 

modelos teóricos de atendimentos adequados à realidade institucional e a 

preconização da Psicoterapia Breve. Este trabalho foi essencial para a 

consolidação da Psicologia em ambientes como hospitais e clínicas, fazendo-

se cada vez mais necessária a presença de psicólogos nesses locais onde o 

sofrimento humano está quase sempre presente. A necessidade de um 

profissional capacitado para lidar com situações delicadas, de dor, que levam 

o ser humano a questionar a vida e a morte, ou a readaptar toda a sua 

existência a uma nova realidade, fez do psicólogo profissional essencial para 

atuar junto a outros profissionais da saúde.  

 De acordo com Neder (1991), o psicólogo exerce várias atividades no 

hospital junto ao paciente, à família e à equipe multiprofissional. Dentro das 

atividades estão: avaliações diagnósticas, orientação, psicoterapia, 

consultoria e interconsultas psicológicas; apontando que o trabalho 

interdisciplinar em hospitais contribui com sua parte informativa de 

conhecimentos de diversas áreas para aplicá-los no hospital. Por 

interdisciplinaridade a autora define a convergência de conhecimentos que os 

profissionais da saúde utilizam em sua prática trabalhando com seres 

humanos. 

 Teles (2009) afirma que a interconsulta psicológica surgiu para atender 

as necessidades da equipe de saúde de lidar com conflitos e problemas 

relacionados com o paciente na instituição. Ainda de acordo com a autora, o 

psicólogo, atuando em interconsultas psicológicas, tem o papel de 

compreender e assistir os diferentes profissionais nas suas necessidades de 

autocompreensão e nas dificuldades e problemas dos profissionais nas 
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relações com os pacientes e seus familiares no hospital. 

 Em relação à família do paciente hospitalizado, Neder (1991) aponta 

que o psicólogo e os demais profissionais que prestam serviços em um 

hospital têm de ter em mente que o trabalho ao paciente hospitalizado 

envolverá uma relação com a família do paciente. 

 De acordo com a autora, parte do comportamento do paciente tem a ver 

com a dinâmica das relações familiares e a organização da família. O 

psicólogo, atuando no ambiente de saúde, deve conhecer e trabalhar com os 

padrões de interação da família de cada paciente onde serão acrescentados 

a seu trabalho novos dados de como ela funciona numa busca de alcançar 

mudanças à melhor adesão do paciente ao tratamento.  

 Neder (1992) aponta que o atendimento em hospitais deve oferecer 

serviços de qualidade implicando um trabalho com toda a população. Outro 

ponto levantado por ela é que sejam oferecidas oportunidades de 

aprimoramento e especializações para que os profissionais estejam 

renovando seus conhecimentos e desenvolvendo sua prática. 

Neder (1993) também nos lembra da importância da ética na 

Psicologia da Saúde, ao lidar com o ser humano e especialmente em 

instituições de saúde, onde aparecem casos únicos e, que merecem atenção 

especial e bom senso por parte dos profissionais. Daí a necessidade de uma 

boa formação e capacitação do psicólogo para que tenha o manejo 

necessário dessas situações. 

Da década de 1960 até os dias de hoje, a Psicologia da Saúde 

avançou bastante, e podemos defini-la, de acordo com Romano (2008), como 

uma estratégia de atuação da Psicologia da Saúde, que agrega 

conhecimentos educacional, científico e profissionais da disciplina de 

Psicologia para utilizá-los na promoção e manutenção da saúde, na 

prevenção e no tratamento da doença, na identificação da etiologia e nos 

diagnósticos relacionados à saúde, a doença e as disfunções, bem como no 

aperfeiçoamento do sistema de políticas da saúde.  

Alguns autores discutem a diferença entre Psicologia da Saúde e 

Psicologia Hospitalar. Bornholdt e Kern (2004) falam sobre a inexistência do 

nome “Psicologia Hospitalar” fora do Brasil, e da predominância da 

denominação de Psicologia da Saúde, dizendo que o chamado psicólogo 
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hospitalar passa a ideia de que este atua somente no local citado no 

tratamento e manutenção da doença, e o psicólogo da saúde atua onde 

houver trabalhos relacionados com saúde e comunidades, inclusive em nível 

de prevenção. Elas ainda postulam que a Psicologia Hospitalar é apenas 

uma estratégia de intervenção em Psicologia da Saúde, e, portanto, deveria 

ser denominada de “Psicologia no contexto hospitalar”, referindo que essa 

predominância da denominação do nome de “Psicologia Hospitalar” se deve 

ao fato de que as políticas públicas no Brasil são mais centradas nos 

hospitais desde a década de 1940, tendo estes como símbolo máximo de 

saúde e que, de certa forma, até hoje se mantêm. Nesta pesquisa, optamos 

por utilizar o termo “Psicologia da Saúde”, pois entendemos que no Brasil 

este termo já está bastante disseminado e já inclui todo o trabalho do 

psicólogo na área da saúde. 

Com o aumento da atuação nessa área, houve diversos avanços e 

cresceu a necessidade da sistematização dessa profissão pelo Conselho 

Federal de Psicologia. 

Segundo Teles (2009), no ano de 2000 a Psicologia  na área da saúde 

foi regulamentada por meio da Resolução 014/2000. Nesta resolução o CFP 

define que a atuação do psicólogo clínico na área específica da saúde é feita 

mediante acompanhamento psicológico, intervenção psicoterápica individual 

ou em grupo, pesquisa e diagnóstico, determinando, assim, que este 

profissional: 

• Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às 

diversas faixas etárias, em instituições de prestação de serviços de saúde, 

em consultórios particulares e em instituições formais e informais. 

 

• Prepara o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar inclusive 

em hospitais psiquiátricos.  

 

• Trabalha em situações de agravamento físico e emocional, inclusive no 

período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser 

adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas, exames 

e altas hospitalares. 
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• Cria, coordena e acompanha, individualmente ou em equipe 

multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, 

particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o 

desempenho de várias equipes. 

 

• Atua junto a equipes multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar 

e compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do 

indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, 

hospitais gerais, pronto - socorros e demais instituições.  

 

• Atua como facilitador no processo de integração e adaptação do 

indivíduo à instituição. Orientação e acompanhamento a clientela, 

familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou 

indiretamente dos atendimentos. 

 

• Participa de programas de atenção primária em Centros e Postos de 

Saúde ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando à 

prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que 

comprometam o espaço psicológico. 

 

• Participa da elaboração, execução e análise da instituição, realizando 

programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes 

multiprofissionais, com o objetivo de detectar as necessidades, perceber 

limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho 

da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. 

 

• Colabora, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de 

saúde, em nível de macro e microssistemas.  

 

• Realiza pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento 

teórico e aplicado, no campo da saúde mental. 

A partir daí, diversos cursos stricto e lato sensu foram criados, 

ajudando na formação deste profissional. Ainda em 2000, foi criada a Portaria 
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nº 82, de 3 de janeiro da Anvisa, afirmando que “o serviço de diálise deve 

garantir aos pacientes a assistência profissional de nutricionista, assistente 

social, psicólogo ou psiquiatra, sempre que necessário”. Aqui, já podemos 

observar a preocupação com o atendimento multiprofissional junto a 

pacientes em diálise, importante para o desenvolvimento e consolidação do 

trabalho do psicólogo no contexto da insuficiência renal crônica. Mas, quando 

a lei fala “sempre que necessário” deixou em aberto para que clínicas e 

hospitais determinassem a quantidade de psicólogos contratados, resultando 

no que vemos na prática atualmente, onde um psicólogo é responsável por 

um setor com 100 pacientes, impossibilitando a realização de um trabalho 

mais completo. 

Ainda de acordo com o CFP (2007), com o aumento considerável das 

práticas dos psicólogos ligadas às doenças crônicas ou ambientes 

hospitalares, foi criada a Resolução 013/2007, em que o Conselho Federal de 

Psicologia realiza provas anualmente para obtenção do título de especialista 

em Psicologia Hospitalar, na qual definiu que o psicólogo hospitalar: 

 

• Atua em instituições de saúde, participando da prestação de serviços 

de tratamento ou manutenção da atenção a saúde.  

 

• Atua também em instituições de ensino superior e/ou centros de 

estudo e de pesquisa, visando o aperfeiçoamento ou a especialização 

de profissionais em sua área de competência, ou a complementação 

da formação de outros profissionais de saúde de nível médio ou 

superior, incluindo pós graduação lato e stricto sensu.  

 

• Atende a pacientes, familiares e/ou responsáveis pelo paciente; 

membros da comunidade dentro de sua área de atuação; membros da 

equipe multiprofissional e eventualmente administrativa, visando o 

bem-estar físico e emocional do paciente; e alunos e pesquisadores 

quando estes estejam atuando em pesquisa e assistência.  
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• Oferece e desenvolve atividades em diferentes níveis de tratamento, 

tendo como sua principal tarefa a avaliação e acompanhamento de 

intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou serão 

submetidos a procedimentos médicos, visando basicamente a 

promoção e/ou a recuperação da saúde física e mental.  

 

• Promove intervenções direcionadas à relação médico/paciente, 

paciente/família, e paciente/paciente e do paciente em relação ao 

processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que 

emergem neste processo.  

 

• O acompanhamento pode ser dirigido a pacientes em atendimento 

clínico ou cirúrgico, nas diferentes especialidades médicas.  

 

• Podem ser desenvolvidas diferentes modalidades de intervenção, 

dependendo da demanda e da formação do profissional específico; 

dentre elas ressaltam-se: atendimento psicoterapêutico; grupos 

psicoterapêuticos; grupos de psicoprofilaxia; atendimentos em 

ambulatório e Unidade de Terapia Intensiva; pronto atendimento; 

enfermarias em geral; psicomotricidade no contexto hospitalar; 

avaliação diagnóstica; psicodiagnóstico; consultoria e interconsultoria.  

 

• No trabalho com a equipe multidisciplinar, preferencialmente 

interdisciplinar, participa de decisões em relação à conduta a ser 

adotada pela equipe, objetivando promover apoio e segurança ao 

paciente e à família, aportando informações pertinentes à sua área de 

atuação, bem como na forma de grupo de reflexão, no qual o suporte e 

manejo estão voltados para possíveis dificuldades operacionais e/ou 

subjetivas dos membros da equipe.  

 
A Psicologia da Saúde, proposta como ramo ou especialidade, 

apresenta-se como um campo aberto à construção e à consolidação de uma 

Psicologia integradora, atenta às demandas contemporâneas na área da 

saúde do ser humano. A crescente prática psicológica em realidades 
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institucionais diversificadas e complexas vem exigindo novas definições e 

enquadres que transcendem rupturas existentes entre teoria e prática e as 

distâncias entre várias áreas da própria Psicologia. 

De acordo com o CFP (2011), atualmente há mais de 20 mil 

psicólogos atuando na área da saúde, com diversas abordagens, aliados a 

isso, temos a visível expansão de espaços profissionais, aumento da oferta 

de cursos de pós-graduação, congressos, trabalhos de pesquisa, criação de 

associações e sociedades científicas, bem como o crescimento do interesse 

dos psicólogos e da Psicologia pela área da saúde podem ser tomados como 

parâmetros de importante processo de mudança no paradigma biomédico de 

saúde ainda vigente.  

Segundo Romano (2008), o fortalecimento da Psicologia da Saúde 

estimula o desenvolvimento de: concepções biopsicossociais sobre saúde e 

adoecimento; conhecimentos e técnicas que permitam intervir para a 

promoção, manutenção, prevenção e tratamento da doença; e competências 

para a inserção interdisciplinar da Psicologia em realidades institucionais 

cada vez mais complexas.  

Ao privilegiar um enfoque clínico-preventivo e psicossocial, a 

Psicologia da Saúde auxilia na superação da tradicional separação entre 

saúde do corpo e saúde mental, facilitando novas possibilidades de inserção 

e de contribuição da disciplina de “Psicologia” nos cursos de formação de 

outros profissionais da saúde.  

Talvez um dos maiores desafios de todas as ciências hoje seja o de 

buscar a integração de seus conhecimentos cada vez mais especializados, 

de modo que possibilite os diálogos interdisciplinares necessários e 

possíveis, em prol do desenvolvimento de sistemas teóricos capazes de 

abrigar uma concepção totalizadora dos fenômenos estudados. 

Conforme relata Romano (2008), a Psicologia da Saúde pode 

constituir-se em importante canal de interlocução transdisciplinar, 

contribuindo para a clarificação dos aspectos psicossociais envolvidos no 

adoecimento, aumentando as possibilidades de humanização dos 

procedimentos hospitalares e institucionais, bem como demonstrando o 

potencial de cura das relações intersubjetivas entre o profissional da saúde e 

o paciente/família.  
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Para que o psicólogo possa se adaptar ao ambiente 

hospitalar/institucional, geralmente a intervenção psicológica é norteada pela 

terapia breve focal e/ou de emergência, de apoio ou suporte ao paciente, já 

que são os meios mais indicados para lidar com os momentos de crise 

vivenciados pelo indivíduo na situação de doença e internação, pois o 

atendimento dentro dessas instituições possui diversas diferenças entre o 

atendimento clínico tradicional.  

Holanda (2007) afirma que essa técnica possibilita que o psicólogo 

atue dentro de um foco, dependendo da situação; tenha uma postura mais 

ativa, o que faz com que o atendimento seja mais dinâmico e se adéque aos 

limites já falados dentro de qualquer abordagem. Para que haja um sucesso 

na utilização dessa técnica, o psicólogo precisa criar uma boa aliança 

terapêutica, ter uma postura mais flexível e criativa devido à dinamicidade do 

setting terapêutico, já que, geralmente, não é um processo de longa duração. 

A autora ainda cita como alguns objetivos da Psicoterapia Breve: facilitar a 

expansão, integração e aquisição das habilidades do paciente; fazê-lo 

compreender como vários sintomas, comportamentos e sentimentos podem 

ser manifestação de seus problemas e da pobreza de mecanismos 

adaptativos; ajudá-lo a ganhar controle de estratégias para lidar com suas 

dificuldades e restaurar sua capacidade de autocuidado e de adesão ao 

tratamento.  

Apesar de o psicólogo atuar há algum tempo em hospitais e clínicas, é 

preciso reconhecer como a equipe entende o trabalho deste profissional e 

trabalhar para que a atuação do psicólogo seja aceita da melhor maneira 

possível, havendo assim um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar 

saudável.  

Podemos dizer que o desenvolvimento da Psicologia da Saúde aponta 

para o crescimento no número de profissionais envolvidos, já que existe uma 

grande demanda social para este tipo de trabalho. Ela desenvolve-se pela 

necessidade de um novo enfoque, uma mudança de estratégias na forma de 

prover a saúde. 

Assim, o papel do psicólogo da saúde será o de agente de 

humanização no hospital, sendo o principal elemento de sensibilização da 

equipe, da instituição, dos pacientes e familiares, das equipes de saúde; 
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tendo como objetivo principal amenizar o sofrimento psicológico ocasionado 

pela doença e/ou hospitalização.  

 

3. 2 A Psiconefrologia 
 
 De acordo com Matta (2000), foi fundado nos Estados Unidos, 1978 

pelo psiquiatra Norman Levy, um movimento denominado Psiconefrologia 

devido à preocupação com a adaptação psicológica e social dos doentes 

renais que se submeteram a processos dialíticos ou ao transplante. Havia 

uma preocupação com a pouca valorização dos aspectos psicossociais que 

envolviam a doença renal e seus tratamentos. O mesmo autor afirma que, 

atualmente, todos os manuais de nefrologia incluem capítulos dedicados a 

esses aspectos, tendo como principal proposta: 

 

• Determinar o perfil psicológico das pessoas em diálise e transplante 

renal. 

• Determinar a evolução do comportamento mental dos pacientes renais 

durante o tratamento. 

• Determinar fatores psicológicos e orgânicos que influenciam no 

comportamento desses doentes, entre os quais depressão, não 

cooperação, dificuldades de reabilitação social e disfunções sexuais. 

• Determinar critérios psiquiátricos e psicossociais para ajustar a 

indicação do método dialítico com a personalidade da pessoa. 

• Prescrever psicofármacos para melhorar a adaptação da pessoa ao 

tratamento e à vida em diálise. 

• Orientar a equipe no relacionamento com os doentes. 

• Descrever os procedimentos psiquiátricos e psicoterápicos que devem 

ser utilizados nos doentes renais crônicos. 

 

Podemos perceber na descrição anterior que a Psiconefrologia foi 

criada para isolar e adequar a “natureza psicológica” à ordem médica. O 

estereótipo do renal crônico, que foi tentado passar, aponta para a 

medicalização e a psiquiatrização da pessoa, talvez pelo termo ter sido 
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criado por um psiquiatra no auge do modelo médico, mas não podemos tirar 

o mérito de fatores psicossociais terem começado a ganhar a atenção de 

psiquiatras e psicólogos. No presente trabalho optamos por não utilizar o 

termo Psiconefrologia, primeiro por ele não ser muito utilizado na Psicologia 

da Saúde como observamos na literatura estudada nesta pesquisa e, 

segundo, por acreditarmos que as especializações da Psicologia da Saúde 

como psicooncologia, psicocardiologia, sejam frutos do modelo médico 

tradicional que segue a tendência de especializar cada vez mais suas 

áreas. Um psicólogo bem capacitado para atuar na área da saúde pode 

atuar com diversas doenças crônicas, atentando para as especificidades de 

cada uma, mas não necessariamente nomear de forma tão específica sua 

área de atuação.  

 

3. 3 Aspectos psicológicos da diálise  
  

Quando uma pessoa é diagnosticada com insuficiência renal crônica, 

ela percebe que a partir daquele momento terá de lidar com uma doença que 

mudará sua vida. Infelizmente, esta é uma doença que, depois que surge, 

não regride e a tendência é piorar com o passar do tempo. A maioria dos 

pacientes, ao receber o diagnóstico, sente raiva e revolta, busca o motivo da 

doença e o que fez para merecê-la. Como vimos anteriormente, no início da 

insuficiência renal crônica, ainda é possível manter o paciente em tratamento 

conservador, com restrições hídricas e alimentares, além de controle por 

remédios, porém essas mudanças já causam certo impacto na sua vida.      

Fernandes (2007) relata que com a piora da doença surge a necessidade de 

fazer o tratamento dialítico, causando ainda mais mudanças bruscas. O 

paciente se vê dependente de uma máquina que filtra seu sangue, e sem ela 

não consegue mais viver. Isso afeta suas relações sociais, porque a condição 

de enfermidade por si só coloca as pessoas diante de limitações, 

impedimentos e situações que mudam sua relação com o trabalho, com seus 

familiares, amigos, bem como abalam sua identidade, que antes era de 

pessoa saudável, e muda para pessoa doente.  

Sua autonomia também é afetada, pois a doença faz com que 

algumas pessoas deixem de trabalhar, sintam-se incapazes de participar de 
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atividades sociais, deixem de lado atividades que eram rotineiras, 

provocando, assim, uma sensação de suporte reduzido que interfere de 

forma negativa em sua vida. Para Romano (2008), o enfermo se depara com 

alterações psicológicas decorrentes do tratamento devido às múltiplas 

perdas: liberdade, a expectativa de vida, a incerteza quanto ao futuro, a troca 

de papel social na família, o emprego, o medo de ficar sozinho.  

Já a família desse paciente renal crônico tem como primeira 

dificuldade percebida, quando se vê atingida pela doença e hospitalização de 

um ente querido, a brusca ruptura do cotidiano, que gera sentimentos de 

desproteção e desagregação, além da interrupção do curso da história da 

família.  

 A  descoberta da insuficiência renal crônica pode levar a um momento 

de crise que vem comumente acompanhado pelo aumento da ansiedade 

familiar, exacerbação de sentimentos de incerteza, medo, perda da 

privacidade e individualidade da família e do paciente, num ambiente 

estranho, seja o hospital ou a diálise. 

 Segundo Oliveira e Sommermam (2008), o impacto diante de uma 

doença crônica transforma a maneira de viver, as relações interpessoais, 

tanto do paciente quanto de seus familiares, fazendo com que atitudes e 

condutas comportamentais até então utilizadas sejam questionadas e 

revistas. Os familiares confrontam-se com o fato de que suas certezas eram 

ilusórias e ainda precisam lidar com a sensação de falta de controle sobre os 

percursos do adoecimento, recuperação e possibilidade de morte. Dessa 

forma, as autoras complementam que não é difícil encontrar famílias com 

nível de angústia e ansiedade elevados quando se deparam com um de seus 

membros com insuficiência renal crônica, que necessite da diálise para 

sobreviver. Daí, há a necessidade de ocorrer uma resignificação na vida das 

pessoas que vão ser afetadas pela diálise, seja o paciente ou sua família, 

ainda existe vida nessas pessoas, mas agora terão que incluir a insuficiência 

renal crônica nela. 

 No caso da insuficiência renal crônica, a pessoa pode passar pelo luto 

de perder a saúde, e se tornar uma pessoa doente, pois há o estigma de que 

uma doença crônica muda completamente a vida de uma pessoa, como se 

ela fosse ficar incapacitada de realizar suas atividades, o que sabemos hoje 
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que não precisa ser dessa forma. De acordo com Parkes (1998), quando 

alguém entra em luto, essa pessoa pode passar por quatro fases, não 

necessariamente em ordem cronológica. São elas: 

 

Fase de Entorpecimento: consiste num período em que a pessoa poderá 

sentir como se estivesse desligada da realidade, atordoada, desamparada, 

imobilizada ou perdida. Nesta fase assiste-se a uma negação da perda que 

poderá surgir como uma forma de defesa contra um evento de tão difícil 

aceitação. 

 

Fase de Anseio e Protesto: caracterizada por um período de emoções 

fortes, sofrimento psicológico e agitação física. Frequentemente assiste-se à 

manifestação de sentimentos de raiva dirigidos tanto a si próprio quanto a 

pessoas significativas. 

 

Fase de Desespero: constitui uma fase igualmente complexa que surge 

frequentemente associada a momentos de apatia e depressão, o processo de 

supressão destas reações é muito lento. Por vezes, verifica-se um 

afastamento das pessoas e atividades, falta de interesse, assim como 

dificuldades de concentração na execução de tarefas rotineiras. Os sintomas 

somáticos, tais como insônias, perda de peso e de apetite, são recorrentes. 

 

Fase da Recuperação e Restituição: nesta fase deverá emergir uma nova 

identidade que permite ao indivíduo abandonar a ideia de recuperar aquilo 

que perdeu e adaptar-se ao significado que essa perda tem na sua vida. 

Verifica-se, então, o retorno da independência e da iniciativa. Apesar de a 

instabilidade ainda se encontrar presente nos relacionamentos sociais, nesta 

fase poderá haver investimentos em novas amizades e o reatar de laços 

antigos. 

 

 Geralmente observamos essas fases em pacientes renais crônicos. 

Inicialmente, sentem como se a noticia não fosse com eles, depois sentem 

raiva e frustração por se encontrarem naquele estado, depressão e tristeza 

por se sentirem impotentes e com o passar do tempo começam a retomar 
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suas vidas, procurando formas de se adaptar à nova realidade. Lembramos 

que essas fases não seguem uma ordem específica, podem ir e voltar de 

acordo com os acontecimentos e intercorrências da doença.  

Com a crise gerada pela insuficiência renal crônica, iniciativas e 

comportamentos novos serão exigidos. Durante esse processo, emergirão 

angústias e sentimentos que sempre estiveram presentes e nunca tiveram 

oportunidade de externar-se; assim como capacidades individuais que antes 

não haviam se manifestado. São movimentos como esses que podem 

dificultar ou mesmo impossibilitar o percurso adaptativo diante de uma 

doença crônica.  

Oliveira e Sommermam (2008) afirmam que diante de uma situação 

nova e inesperada, medos e angústias vividas pelo paciente atingirão 

também sua família, que enfrentará o momento de acordo com a estrutura 

psíquica de cada membro, bem como a relação estabelecida entre eles. 

Assim, frente à insuficiência renal crônica, algumas famílias conseguirão se 

reorganizar naturalmente, outras irão necessitar de um terceiro elemento 

organizador, podendo esse papel ser entregue ao psicólogo da saúde, que 

pode ajudar a elaborar suas mudanças, vivências e perdas.   

Todas as dificuldades citadas, com os pacientes, seus familiares e até 

mesmo o relacionamento entre a equipe médica, podem dificultar a aderência 

ao tratamento, que, de acordo com Romano (2008), seria a representação do 

conjunto de ações ou omissões do paciente, considerando não somente suas 

atitudes imediatas, mas sim todo um complexo comportamental em relação 

ao seu tratamento. Com todas essas mudanças, causadas pela doença, o 

paciente pode sentir dificuldades de aderir a um tratamento que irá exigir dele 

um grande grau de adaptação. Alguns fatores que podem afetar a aderência 

ao tratamento são: falta de suporte social, a percepção que o paciente possui 

da doença, assim como seus efeitos psicossociais, motivação do paciente em 

se cuidar, apoio familiar, relação com a equipe de saúde e tempo de 

tratamento.  

A partir dessas considerações e do que já foi exposto sobre o trabalho 

do psicólogo na saúde, podemos inferir que o papel do psicólogo, junto a 

esses pacientes, é, primeiramente, o de identificar o paciente por trás dos 

sintomas e entendê-lo em suas vivências, medos e ansiedades, seu contexto 
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de vida, sua percepção de si mesmo e da doença. A investigação sobre o 

paciente é fundamental para poder ajudá-lo. Ela deve consistir em observar o 

comportamento do paciente, questionar sua forma de ser e pensar antes e 

posterior à doença, seus desejos, projetos de vida e conhecimento do 

diagnóstico.  

Simonetti (2004) afirma que é importante saber que o paciente está 

vivendo um momento de vida muito difícil, cercado de dúvidas e angústias, e 

que cada um tem uma maneira particular de vivenciar uma situação de 

fatalidade. Pacientes em hemodiálise fazem parte de um grupo bem 

específico entre os portadores de doenças crônicas. Diante de tantos 

conflitos, é extremamente necessário que o paciente sinta confiança para 

deixar emergir suas ansiedades e medos, por meio do estabelecimento de 

uma aliança terapêutica. Quanto mais amadurecido e integrado com sua 

própria vida, melhor este paciente enfrentará sua doença.  

Assim, consideramos de fundamental importância a presença do 

psicólogo que possa, junto à equipe, incentivar nos indivíduos o 

desenvolvimento de suas capacidades, propiciando uma maior interação e 

incentivando, igualmente, uma nova visão sobre a própria enfermidade, além 

de promover mais qualidade de vida. 

De acordo com Fernandes (2007), a hemodiálise consiste em sessões 

com duração de quatro horas e frequência de três vezes por semana, 

incluindo ainda uma severa restrição hídrica, dieta alimentar e medicação. O 

impacto da doença renal e da hemodiálise atinge diferentes aspectos. 

Torres (2000) afirma que o impacto da diálise atinge diferentes 

aspectos da vida do sujeito, causando prejuízos físicos, psicológicos e sociais 

de grande extensão. Por ser uma doença crônica, do ponto de vista 

psicológico, a insuficiência renal crônica está associada a vivências 

indesejáveis, restrição de experiências do cotidiano; como praticar 

determinados esportes que possam ferir o acesso venoso ou uma simples 

viagem, já que o paciente necessita realizar hemodiálise três vezes por 

semana. Isso envolve um baixo controle por parte da pessoa e diminui 

drasticamente o seu grau de liberdade pessoal. 

A doença renal crônica representa um estressor que afeta o curso 

normal da vida do sujeito e atinge as relações sociais dentro do sistema 
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familiar. A rotina familiar muda com constantes visitas ao médico, 

medicações, hospitalizações, tratamentos, e acaba atingindo todas as 

pessoas que convivem com o doente. O suporte familiar, as competências de 

cada membro da família, o nível de esclarecimento e a qualidade da 

comunicação com a equipe de saúde influenciam o manejo da doença pelo 

paciente.  

Os pacientes em diálise podem sentir-se desanimados e, muitas 

vezes, apresentam dificuldades de adesão ao tratamento ou não se 

importando com os cuidados constantes que a diálise exige, como a 

higienização dos acessos nas veias para medicamentos, o cuidado com a 

alimentação e restrição hídrica. Podemos perceber que a adaptação ao 

tratamento e a questão da morte se tornam umas das maiores preocupações 

dos pacientes. 

O paciente em diálise ainda encontra outros percalços como afirma 

Roth (2009, p. 55) que “durante este período as queixas de ordem fisiológica 

incluem: distúrbio do sono, alterações de apetite e peso, ressecamento da 

mucosa oral, constipação e diminuição do interesse sexual”.  

Todos esses aspectos fazem com que o paciente se sinta preso ao 

tratamento da diálise, pois sua vida passa a depender dele. Além de que, 

durante a sessão de quatro horas, o paciente precisa conviver num ambiente 

compulsório, ou seja, ele é obrigado a frequentar aquele local e conviver com 

as pessoas que ali estão passando pelo mesmo tratamento que o seu, no 

qual ele tem pouco ou nenhum controle sobre o que pode acontecer. 

Oliveira (2008) relata três fases de adaptação que o paciente em 

diálise passa quando precisa enfrentar esse tratamento. Esses estágios não 

são necessariamente vividos em sequência, podendo haver flutuações entre 

um e outro: 

 

1º - Período de lua de mel: o paciente aceita bem o tratamento e sua 

dependência da máquina, dos procedimentos e da equipe de saúde. Há uma 

melhora física e emocional, junto com o aumento da esperança e de uma 

necessidade de aproveitar a vida. Como costuma ocorrer no início do 

tratamento, essa fase dá a sensação de que o paciente está melhorando, 

pois grande parte dos sintomas causados pela uremia é extinta. Porém, a 
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ansiedade em relação à hemodiálise está presente, podendo provocar 

dificuldades para dormir, devido ao medo de que ocorra alguma falha técnica 

na máquina ou com os novos procedimentos.    

 

2º - Período de desencanto e desencorajamento: Aqui, os 

sentimentos de esperança e confiança de que tudo vai dar certo começam a 

diminuir ou a desaparecer. Isso se dá pelo fato de que as mudanças na vida 

e na rotina dos pacientes começam a aparecer, além das complicações 

físicas. Os sentimentos de desamparo, de tristeza e de abandono começam a 

surgir. 

 

3º - Período de adaptação: surge com o passar do tempo, assim 

como a aceitação da dependência da máquina, dos tratamentos e da unidade 

de saúde. Há flutuações no estado emocional e físico como a alternância 

entre períodos de contentamento e de depressão. Sente mais as perdas que 

ocorreram em sua vida, como a do trabalho, expressando sua angústia 

atribuída à hemodiálise. Apesar de poderem ser agressivos com membros da 

equipe de saúde, não se esquivam da dependência, apenas buscam mais 

apoio para encarar essa realidade.  

 

 Simone (2011) cita que, no processo da diálise, o paciente e sua 

família passam por mudanças, já que esta doença crônica traz diversos 

limites que vão demandar deles adaptações em diversos aspectos de suas 

vidas. Assim, faz-se necessário o entendimento de como a insuficiência renal 

crônica se apresenta e como cada pessoa lida com esse momento. 
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4. MÉTODO 
 

Esta pesquisa será uma análise crítica feita por meio de uma revisão 

bibliográfica sobre a produção científica brasileira da atuação do psicólogo 

junto a pacientes com insuficiência renal crônica em diálise. Esse tipo de 

revisão fornece dados resultantes das pesquisas analisadas levando-nos a 

analisar quais os procedimentos mais utilizados no estudo do problema, 

quais fatores afetam os resultados desse problema, como o problema tem 

sido estudado e quais as soluções sugeridas a ele. Dessa forma, escolhemos 

como problema a produção brasileira do psicólogo no que se refere a sua 

atuação no contexto da insuficiência renal crônica. A partir daí, poderemos 

entender como o psicólogo está se posicionando sobre os temas 

relacionados aos pacientes em diálise e como está sua produção científica 

relacionada a esse assunto.  

Esta revisão pretendeu ir além dos livros, como relata Alves (1992) 

sobre algumas revisões que consistem apenas na pesquisa de livros e 

esquecem os artigos de revistas brasileiras ou estrangeiras, e estes últimos 

costumam ser bem mais atuais, enquanto alguns livros refletem com certo 

atraso o estado de conhecimento de uma determinada área. 

Assim, a pesquisa constituiu-se em uma busca de artigos online 

relacionados ao trabalho do psicólogo no contexto da insuficiência renal 

crônica em diálise. A busca foi realizada em base de dados virtual, como 

Scielo e BVS-Psi mediante os seguintes cruzamentos de palavras – chave, 

que contemplaram nosso objetivo e foram baseadas em leituras realizadas 

anteriormente para a elaboração desta pesquisa: 

 

Insuficiência Renal Crônica X Psicologia  

Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X 
Psicólogo  

Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X 
Atuação 

Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X 
Tratamento 
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Insuficiência Renal Crônica X Psicologia X 
Prevenção 

Insuficiência Renal Crônica X Intervenção  

Hemodiálise X Qualidade de vida 

Hemodiálise X Psicologia 

Diálise X Psicologia 

Hemodiálise X Aderência ao tratamento 
Quadro 1. Cruzamento de palavras - chave 

 

Depois que realizamos a busca dos artigos, a partir desse cruzamento 

de palavras–chave, obtivemos o seguinte resultado: 
Tabela 1. Resultado inicial a partir do cruzamento das palavras - chave 

Palavras-chave Scielo BVS-PSI 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia  

4 136 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Psicólogo  

0 0 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Atuação 

0 0 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Tratamento 

3 25 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Prevenção 

0 1 

Insuficiência Renal 
Crônica X  

Psicologia X 
Intervenção  

0 1 

Hemodiálise X 
Qualidade de vida  

27 20 
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Hemodiálise X 
Psicologia 

7 157 

Diálise X Psicologia 6 171 

Aderência X 
Hemodiálise 

8                          7 

 

 Depois dessa primeira seleção, criamos alguns critérios, orientados 

pelo objetivo da pesquisa, para que os artigos selecionados estivessem de 

acordo com nossa proposta. Dessa forma, foram selecionados os que 

estivessem dentro dos seguintes critérios: 

 

- Artigos avaliados pela CAPES/ANPEPP em periódicos online Qualis 

A1, A2, B1, B2, B3 e B4. 

- Artigos publicados entre os anos de 2001 e 2011, já que em 2000 foi o 

ano em que o Conselho Federal de Psicologia criou a Resolução 

014/2000, regulamentando a Psicologia na área da saúde. 

Escolhemos iniciar pelo ano de 2001, pois a resolução foi aprovada 

em 20 de dezembro de 2000, deixando sua aplicação para início de 

2001. 

- Artigos produzidos no Brasil, publicados em periódicos nacionais ou no 

exterior. 

- Artigos que possuíssem pelo menos um psicólogo como autor ou 

coautor. 

 

Assim, fizemos uma nova busca entre os artigos já encontrados, desta 

vez utilizando os critérios mencionados acima. Eis o resultado: 
Tabela 2. Resultado final a partir do cruzamento das palavras - chave 

Palavras-chave Scielo BVS-PSI 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia  

2 3 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Psicólogo  

0 0 
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Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Atuação 

0 0 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Tratamento 

1 3 

Insuficiência Renal 
Crônica X Psicologia 

X Prevenção 

0 0 

Insuficiência Renal 
Crônica X  

Psicologia X 
Intervenção  

0 0 

Hemodiálise X 
Qualidade de vida X 

Psicologia 

4 3 

Hemodiálise X 
Psicologia 

2 4 

Diálise X Psicologia 2 3 

Aderência  X 
Hemodiálise 

1 0 

 
A busca totalizou 27 artigos, porém como houve repetição de artigos 

em algumas buscas, restaram-nos 16 artigos (Anexo), que serão analisados 

a seguir. 

 Categorizamos os artigos que se encaixaram no objetivo principal da 

pesquisa, que é realizar uma análise crítica sobre a produção brasileira da 

atuação do psicólogo junto a pacientes com insuficiência renal crônica em 

diálise. Utilizamos as seguintes categorias: 

1. Categorias de identificação: 

- Autores da pesquisa 

- Local da pesquisa 

- Instituição a qual os autores pertencem 
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- Periódicos publicados 

- Ano de publicação 

 

2. Categorias de publicação  

- Tipo de estudo e método 

3. Categorias de atuação 

- Tipo de atendimento (prevenção, tratamento, manutenção ou 

quaternário) 

- Foco no paciente, nos familiares ou na equipe de saúde 

- Modalidades de diálise 

-    Temas mais recorrentes nos artigos 

 

 Com as categorias citadas, conseguimos ter uma visão geral de como 

está a produção brasileira do psicólogo sobre seu trabalho na área da 

insuficiência renal crônica junto a pacientes em diálise, analisando a sua 

produção com a teoria apresentada nos capítulos teóricos desta pesquisa. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 
 A partir dos 16 artigos encontrados por meio do cruzamento das 

palavras-chaves escolhidas, iremos observar como se encontra a produção 

brasileira sobre a atuação do psicólogo junto a pacientes com insuficiência 

renal crônica em diálise. 

 
Categorias de identificação: 
 

- Autores da pesquisa 
Com estes dados podemos identificar como está o trabalho do 

psicólogo junto a outros profissionais, já que vimos, anteriormente, a 

importância de se trabalhar em equipes de forma interdisciplinar. 

 
Tabela 3. Distribuição dos artigos quanto aos autores 

Autores Artigos 

Apenas psicólogos 8 

Estudantes de Psicologia e 

psicólogos 
2 

Enfermeiro, Psiquiatra e 

Psicólogo 
1 

Nefrologista e Psicólogo 5 

  

Apenas em seis artigos houve uma junção do psicólogo com outros 

profissionais, um artigo com enfermeiro e psiquiatra e cinco artigos com o 

médico nefrologista. Nos outros dez artigos, houve apenas participação de 

psicólogos ou de estudantes de Psicologia com psicólogos, demonstrando, 

assim, que quando se trata de produção brasileira sobre a atuação do 

psicólogo junto a pacientes com insuficiência renal crônica, o psicólogo ainda 

não produz em conjunto com outras profissões.  

 De acordo com Fernandes (2007), o trabalho multiprofissional é de 

extrema importância para o paciente, familiares e equipe. Só dessa forma é 

possível ver o paciente como um todo, este se vê sendo cuidado por inteiro, e 
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não apenas em parte, além de provocar nos profissionais um senso de 

equipe, no qual todos atuam e podem contribuir para a melhora da pessoa.  

Na literatura sobre o trabalho do psicólogo no contexto da insuficiência 

renal crônica, vemos a importância de um trabalho multiprofissional, de 

preferência que haja interdisciplinaridade, e até notamos esse tipo de 

trabalho como objetivo do psicólogo que atua na saúde, porém quando 

falamos de produção cientifica sobre sua atuação, podemos observar que 

ainda não há um grande diálogo com outras profissões, já que a 

predominância de trabalhos realizados é de apenas psicólogos e estudantes 

de Psicologia.  

 

- Local da pesquisa 
A seguir, apresentaremos quais estados do Brasil mais produziram 

artigos científicos sobre a atuação do psicólogo junto a pacientes com 

insuficiência renal crônica em diálise, de acordo com nossos critérios de 

seleção. 

Podemos ver pela tabela que o estado de São Paulo possui cinco 

publicações, e os estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais aparecem 

com quatro e três artigos, respectivamente. Os outros estados possuem 

apenas uma publicação cada. 

 
Tabela 4. Distribuição de artigos quanto a localidade  

Local Artigos 

Brasília 1 

Rio Grande do Sul 4 

São Paulo 5 

Minas Gerais 3 

Ceará 1 

Rio de Janeiro 1 

Bahia 1 

  
 De acordo com dados do CAPES (2011), somente no estado de São 

Paulo há dezoito cursos de pós-graduação stricto sensu em Psicologia, no 

Rio Grande do Sul e em Minas Gerais há cinco cursos em cada estado. 
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Sobre cursos de especialização, de acordo com o CFP (2011), há cento e 

vinte e cinco cursos de especialização em Psicologia, no Brasil, reconhecidos 

por ele. Dentre esses, cinquenta e quatro se encontram no estado de São 

Paulo, cinco em Minas Gerais e vinte e três no Rio Grande do Sul. Esses 

estados são os que mais possuem cursos stricto sensu e lato sensu em 

Psicologia no país. Podemos entender que, por esse motivo, foram os que 

mais apareceram na nossa busca de artigos sobre a atuação do psicólogo no 

contexto da insuficiência renal crônica. Porém, observamos que o Rio de 

Janeiro também está entre os estados brasileiros que mais possuem cursos 

em Psicologia, com oito stricto senso e oito lato sensu, mas encontramos 

apenas um artigo sobre a atuação do psicólogo junto a pacientes com 

insuficiência renal crônica em diálise.  

   
- Instituição a qual os autores pertencem 

Podemos observar na tabela abaixo que a maioria dos artigos 

publicados veio de universidades federais, perfazendo um total de nove 

artigos, concentrando o número de publicações. Em seguida, obtivemos dois 

artigos de universidades estaduais, dois de universidades particulares, três 

de instituições de saúde e um artigo de grupo de Psicologia.  

 
Tabela 5. Distribuição de artigos quanto a Instituição em que foi produzido 

Instituição Artigos 

Universidade de Brasília 1 

Universidade Federal de Santa 

Maria 
1 

Universidade de São Paulo 2 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 
1 

Sociedade de Psicologia do Rio 

Grande do Sul 
1 

Universidade Federal do Ceará 1 

Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo 
2 
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Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro 
1 

Círculo Psicanalítico da Bahia 1 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
1 

Universidade de Campinas 1 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora 
2 

Universidade Luterana do Brasil 1 

 

Duas universidades obtiveram o maior resultado com duas 

publicações cada, foram elas: Universidade Federal de São Paulo e 

Universidade Federal de Juiz de Fora. A instituição de saúde Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo também se destacou com a publicação de dois 

artigos. A única instituição que era um grupo de Psicologia, possuía um artigo 

publicado foi o Círculo Psicanalítico da Bahia. Optamos por mantê-lo nos 

dados, pois essa instituição, fundada em 1970, representa grande 

importância para o crescimento e divulgação da Psicanálise na Bahia. 

 

- Periódicos Publicados 
Com os dados obtidos a seguir, podemos ver que houve apenas uma 

publicação em revista Qualis A2: Estudos de Psicologia (Campinas). Um 

artigo foi publicado em uma revista Qualis B1 (Psicologia Clínica), três artigos 

em revistas Qualis B2, cinco em revistas Qualis B3 e cinco em revistas Qualis 

B4. Isso demonstra que os psicólogos que atuam junto a pacientes com 

induficiência renal crônica em diálise estão publicando em revistas que não 

possuem uma ótima classificação pela CAPES/ANPPEP, já que não 

encontramos nenhuma publicação em revistas Qualis A1, e a concentração 

de artigos se deu em revistas Qualis B3 e B4. 
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Tabela 6. Distribuição de artigos quanto a classificação Qualis 

Periódicos Classificação Qualis Artigos 

Comunicação em 

Ciências da Saúde 

B3 1 

Psicologia 

Argumento 

B2 1 

Jornal Brasileiro de 

Nefrologia 

B3 2 

Psicologia Clínica B1 1 

Estudos de 

Psicologia 

(Campinas) 

A2 1 

Revista de 

Psiquiatria Clínica 

B2 1 

Revista Brasileira de 

Orientação 

Profissional 

B2 1 

Avaliação 

Psicológica 

B3 1 

Psicologia para 

América Latina 

B4 1 

Revista da 

Sociedade Brasileira 

de Psicologia 

Hospitalar 

B4 3 

Cógito B4 1 

Revista Brasileira de 

Terapias Cognitivas 

B3 1 

Psicologia Hospitalar B3 1 

 

 A maioria das publicações se dá em revistas da área da Psicologia. 

Apenas quatro artigos foram publicados em revistas das ciências médicas: 

dois artigos no Jornal Brasileiro de Nefrologia, um artigo em Comunicação 
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em Ciências da Saúde e um artigo na Revista de Psiquiatria Clínica. Essas 

publicações possuem o psicólogo como coautor, sendo os autores principais 

nefrologistas, psiquiatra e enfermeiro. 

 

- Ano de publicação 
Na tabela a seguir, podemos observar que até 2005 houve apenas 

uma publicação de psicólogos junto a pacientes com insuficiência renal 

crônica em diálise. Porém, depois dessa data houve um aumento de 

produções, com um pico nos anos de 2007 e 2009. Podemos aferir a tais 

fatos o V Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, em 

2008 e o II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, em 2006, 

onde encontramos quatro artigos frutos desses congressos. Entendemos que 

as discussões sobre o tema em questão parecem ser mobilizadas diante da 

criação de espaços de encontros temáticos, os quais permitem a troca de 

dados teórico-práticos entre os profissionais de um mesmo campo de. Em 

2007, tivemos a segunda maior publicação na área, o que coincide com a 

criação da prova de especialista em Psicologia Hospitalar pelo CFP. Assim, 

podemos ainda aferir ao aumento de produções, a regulamentação do CFP 

quanto ao trabalho do psicólogo na saúde, e com isso, aumento de 

congressos e simpósios sobre o assunto. Como vimos anteriormente, o CFP 

definiu a atuação do psicólogo em 20 de dezembro de 2000, e em 2007 criou 

a prova para obtenção do título de especialista em Psicologia Hospitalar. 

	  
Figura	  3.	  Total	  de	  artigos	  publicados	  por	  ano	  (2001	  a	  2011)	  
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Categorias de publicação: 
- Tipo de estudo e método 

Com esta categoria, pretende-se entender como as pesquisas dos 

psicólogos junto a pacientes com insuficiência renal crônica em diálise estão 

sendo realizadas e o que estão utilizando para atingir seus objetivos. 
De acordo com Antoniassi (2009), podemos definir como pesquisa 

empírica a que se baseia em dados de campo, coletados por meio do uso de 

diferentes instrumentos e procedimentos, com ou sem análise estatística. Já 

a pesquisa teórica tem predominantemente caráter conceitual, incluindo 

estudos de revisão bibliográfica e ensaios a respeito dos conceitos e 

abordagens utilizados pelos psicólogos. E os relatos de experiência 

abrangem os artigos cujo objetivo consiste em relatar o papel do psicólogo 

em uma atuação específica, como ele agiu em determinado caso. 

 
Figura 4. Total de artigos por tipo de estudo 

 

Houve predominância na pesquisa empírica com oito artigos 

publicados. Quanto à pesquisa teórica, encontramos cinco artigos, e com 

relato de experiência, três quatro publicações. 

Em relação à metodologia utilizada, que será mostrada no quadro 

abaixo, cinco publicações aplicaram apenas instrumentos, cinco realizaram 

revisão de literatura e três relatos de experiência. Os outros procedimentos 

metodológicos tiveram apenas um artigo cada.  
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Podemos observar a predominância da aplicação de instrumentos e 

relatos de experiência com pacientes com insuficiência renal crônica em 

diálise, demonstrando que os psicólogos estão buscando cada vez mais 

conhecimento no contexto da IRC. Com a aplicação de instrumentos é 

possível conhecer a realidade do objeto de estudo, porém não é suficiente 

para determiná-la por completo, necessitando de outros meios, como 

entrevistas e observações, para compreender o contexto como um todo. 

Os relatos de experiência também são importantes para o aumento do 

conhecimento do psicólogo, pois, assim, ele pode entender como outros 

profissionais da sua categoria estão agindo e aprimorar a sua prática 

mediante  a experiência do outro.  

 
Tabela 7. Distribuição de artigos quanto ao tipo de procedimento metodológico 

Tipo de procedimento 
metodológico 

Artigos 

Entrevista semiestruturada, hora 

lúdica diagnóstica, instrumentos 

projetivos de personalidade 

1 

Observação participante e 

entrevista semiestruturada 
1 

Revisão de literatura 5 

Aplicação de 

instrumentos/questionários 
5 

Relato de experiência 3 

Entrevista semidirigida 1 

  

 Os instrumentos mais utilizados foram: 
- Escala (HADS-D)  

-  WHOQOL-Breef  
- Inventário Millon de Personalidade (MIPS)  
- SF-36  
- Índice de Karnofsky 
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Categorias de atuação: 
- Tipo de atendimento (prevenção, tratamento, manutenção ou 

quaternário) 
Podemos observar neste tópico que o trabalho do psicólogo nos 

artigos encontrados de acordo com nossos objetivos está focado na 

manutenção da doença, ou seja, quando a doença já está instalada. A 

diálise, na maioria das vezes, se caracteriza por um atendimento de 

manutenção, pois o paciente já está tratando uma doença que se instalou em 

seu organismo. Romano (2008) relata que na diálise, apesar de já ser o 

tratamento para uma doença instalada, é possível trabalhar de forma 

preventiva, evitando baixa na qualidade de vida do paciente e a não 

aderência ao tratamento. Nos artigos encontrados, apenas quatro focaram na 

prevenção, um no tratamento, dez na manutenção da doença e um no 

quaternário.  

De acordo com Romano (2008), o atendimento de prevenção 

comporta a primeira linha de atuação e deveriam ser os mais importantes no 

que diz respeito à intervenção e investimento em políticas de saúde. Tem 

como objetivo a promoção de saúde, prevenção da doença, contribuir para 

estilos de vida saudáveis, evitar comportamentos de risco, garantir que as 

pessoas tenham acompanhamento médico ao longo do seu ciclo de vida, que 

lhe permita detectar potenciais predisposições para certos tipos de doença, e 

readaptar o seu estilo de vida como forma de prevenir as mesmas, evitando 

ou retardando, dessa forma, o recurso aos internamentos e tratamentos 

hospitalares, mais especializados. 

Os cuidados de saúde relacionados ao tratamento envolvem 

essencialmente o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças. Isto é, 

quando a primeira linha falha ou quando são detectadas suspeitas de 

doenças, a pessoa é encaminhada para os centros de exames 

complementares de diagnóstico. Depois que a doença é detectada e 

diagnosticada, o paciente pode manter o acompanhamento médico nos 

cuidados de saúde como forma de prevenção, isto quando não existe 

gravidade que exija cuidados especializados, como no caso da insuficiência 

renal crônica, que exige uma série de cuidados e tratamentos, ou pode haver 

necessidade de tratamentos especializados em meio hospitalar.  
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Já os cuidados relacionados à manutenção da saúde resumem-se 

essencialmente às intervenções de saúde direcionadas para a 

convalescença/reabilitação de situações de doença. Os principais objetivos 

são os de auxiliar o doente a recuperar o mais eficiente e eficazmente 

possível, ou, ainda, a adaptar-se a eventuais perdas na autonomia e 

independência na realização e satisfação das atividades de vida diária e 

necessidades humanas básicas; por exemplo, a diálise. 

 O quaternário envolve o cuidado com pessoas que se encontram em 

estado terminal, com doenças graves já em nível avançado, e consiste na 

manutenção dessa qualidade de vida até sua finitude.  

 
Tabela 8. Distribuição de artigos quanto ao tipo de atendimento realizado 

Tipo de atendimentos Artigos 

Prevenção 4 

Tratamento 1 

Manutenção 10 

Quaternário 1 

 

Simonetti (2004) afirma que, hoje em dia, é preciso pensar em um 

trabalho focado na prevenção e na finitude do paciente, duas vertentes de 

atendimento que ainda precisam ser mais exploradas pelos psicólogos, já 

que este profissional geralmente trabalha mais com a manutenção da 

doença. Com os resultados apresentados, podemos confirmar que o foco 

ainda se faz neste foco, quando a crise já está instalada.  

 

- Foco no paciente, nos familiares ou na equipe de saúde 
Com esse tópico podemos observar que o maior foco dos psicólogos 

durante sua atuação é nos pacientes, onde obtivemos treze artigos que falam 

sobre esse público. Do total de pacientes, dez artigos se preocuparam com 

os adultos, dois com as crianças e um com adulto e idoso. Encontramos 

apenas um artigo sobre a família de pacientes com insuficiência renal crônica 

e dois sobre a equipe de saúde e o psicólogo, mas nenhum falando 

especificamente da equipe de saúde. 
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Tabela 9. Distribuição de artigos quanto ao foco do atendimento psicológico 

Foco Artigos 

Paciente 13 

Criança 

Adolescente 

2 

Adulto 10 

Idoso e adulto 1 

Idoso 0 

Família 1 

Equipe de saúde 0 

Equipe de saúde e paciente 2 

 

Apesar de o paciente ser o objetivo da cura e alívio da doença, todos 

os que estão a sua volta são afetados por essas mudanças, daí a 

necessidade do psicólogo expandir suas pesquisas com familiares e com a 

equipe de saúde por meio de diversos trabalhos que podem ser feitos para 

minimizar o estresse causado pela diálise. Também é preciso ficarmos 

atentos ao nível de desenvolvimento que cada paciente está vivendo, seja a 

infância ou a velhice, cada fase da vida traz especificidades que juntas com 

as mudanças geradas pela doença crônica podem levar o paciente a não 

adesão do tratamento e a uma baixa na sua qualidade de vida. 

 

- Modalidade de diálise 
De acordo com a SBN (2011), 89,4% dos pacientes com insuficiência 

renal crônica são tratados por meio da hemodiálise e 10,6% com diálise 

peritoneal. Esse deve ser o motivo pelo qual achamos treze artigos que 

focaram a hemodiálise como tratamento, apenas dois artigos que falaram 

sobre a diálise peritoneal, apenas um que focou os nos dois tipos de 

tratamento. Apesar de a hemodiálise ter o grande foco na maioria das 

pesquisas, é importante ficarmos atentos para questões inerentes ao 

tratamento da diálise peritoneal, pois esses métodos também trazem 

mudanças semelhantes as da hemodiálise para o paciente e sua família.  
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Tabela 10. Distribuição de artigos quanto a modalidade de tratamento dialítico  

Modalidade de diálise Artigos 

Hemodiálise 13 

Diálise Peritoneal 2 

Hemodiálise e diálise peritoneal 1 

 

- Temas mais recorrentes nos artigos 
Ao ler os artigos em profundidade, foi possível observar que dois 

temas eram os mais recorrentes: qualidade de vida e aderência ao 

tratamento. Cinco artigos citaram a importância da qualidade de vida do 

paciente com insuficiência renal crônica, quatro falaram sobre a necessidade 

de focar na aderência ao tratamento que o paciente desenvolve, e oito artigos 

falaram da importância dos dois assuntos. 

 
Tabela 11.  Distribuição de artigos quanto os temas mais recorrentes 

Temas Artigos 

Qualidade de vida 5 

Aderência ao tratamento 4 

Qualidade de vida e aderência 

ao tratamento 
8 

 
Das pesquisas que abordaram a  qualidade de vida, todas relataram como 

a doença crônica afeta a vida do paciente e sua família, tendo impacto direto 

sobre sua qualidade de vida. Porém, apenas quatro artigos definiram com 

clareza o que é qualidade de vida. As definições encontram-se a seguir: 

 

“A qualidade de vida pode ser entendida, dessa forma, como a percepção do 

individual de bem-estar, variando da satisfação à insatisfação em relação aos 

domínios da vida que lhe são importantes.” (Rudnicki, 2007) 

 

“A qualidade de vida inclui domínios sociais, físicos e psicológicos da saúde, 

cada um dos quais inclui uma gama de componentes. Cada componente 

pode ser expresso em diferentes maneiras de acordo com a percepção 
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subjetiva de cada paciente, resultando em uma avaliação diferente.” 

(Thomas, Alchieri; 2005) 

 

“Qualidade de vida é um conceito multidimensional e subjetivo e representa 

um importante indicador, tanto dos aspectos sociopsicológicos, quanto dos 

fatores orgânicos, especialmente no que tange às doenças renais crônicas.” 

(Fernandes, Monteiro, Lima, Mesquita, Pacheco; 2007) 

 

“O conceito de qualidade de vida é definido como a percepção de um 

individuo sobre sua posição na vida no contexto cultural e sistema de valores 

nos quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. Este conceito envolve aspectos como subjetividade, 

multidimensionalidade, presença de dimensões positivas e negativas” 

(Grincenkov, Fernandes, Chaoubah, Bastos, Qureshi, Divino Filho, Pécoits-

Filho, Bastos; 2011)  

 

 Os outros artigos que citaram qualidade de vida, não se aprofundaram 

no assunto ou não definiram o conceito. Inclusive um artigo, que tinha como 

objetivo estudar a qualidade de vida de pacientes em hemodiálise, não 

colocou o que entendia por qualidade de vida. 

Em relação à aderência ao tratamento, os artigos que citam esse tema têm a 

mesma opinião sobre como a diálise causa diversas mudanças na vida do 

paciente, alterando sua relação com a vida.; o que pode levar a pessoa a 

uma negação do tratamento, evitando as restrições que este impõe, mas ao 

mesmo tempo piorando seu estado de saúde. Falam ainda da importância de 

se observar fatores psicossociais, relação com a equipe de saúde, com a 

família, e entender como o paciente lida com cada fase do tratamento. 

Fernandes (2007) complementa que a aderência ao tratamento deve ser um 

objetivo de toda a equipe de saúde, pois a diálise afeta diversos níveis da 

vida do paciente, assim um trabalho multiprofissional pode ajudar a evitar 

intercorrências pela negação do tratamento. Acreditamos que caiba uma 

discussão sobre a responsabilidade da aderência ao tratamento: da equipe 

de saúde, do paciente ou da família? Ou ela pertenceria aos três grupos?  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Considerando que o objetivo principal do presente trabalho constituiu-

se em realizar uma análise crítica sobre a produção da atuação do psicólogo 

junto a pacientes com insuficiência renal crônica em diálise, mediante uma 

revisão bibliográfica sobre este tema; entende-se que este foi atingido 

plenamente. Isso porque os resultados encontrados e analisados permitiram 

a compreensão de como o psicólogo desenvolve seu trabalho, se há 

interdisciplinaridade e o que se faz para que os impactos da diálise sejam 

reduzidos para pacientes e familiares, por meio do levantamento de 

publicações científicas.  
 Com relação aos autores da pesquisa, podemos concluir que a maioria 

é de psicólogos ou estudantes de psicologia, perfazendo um total de dez 

artigos. Encontramos apenas uma pesquisa realizada junto a psiquiatras e 

enfermeiros, e cinco pesquisas com nefrologistas, demonstrando que a 

publicação junto a profissionais de outras áreas ainda se encontra escassa. 

Dos dezesseis artigos encontrados, quatro foram publicados em periódicos 

da área médica, mostrando que, apesar de ser em menor quantidade, há o 

interesse de outras áreas da saúde pelo trabalho do psicólogo junto a 

pacientes com insuficiência renal crônica em diálise.  

 Houve predominância significativa de profissionais de Psicologia como 

autores, embora ocorra a presença de profissionais de outras áreas de saúde 

como coautores dos artigos publicados, o que achamos de extrema 

importância para o enriquecimento da atuação junto a pacientes com 

insuficiência renal crônica em diálise. Este dado pode ser indicativo da 

presença e interesse de outros profissionais atuarem com o profissional de 

Psicologia. No entanto, devemos ressaltar que esta presença pode não ser 

necessariamente indicativa de atuação em equipe interdisciplinar, pois o 

conteúdo dos artigos encontrados não permitiu identificar características 

desse tipo de atuação.   

Quanto ao local da pesquisa, encontramos uma predominância na 

região Sudeste e Sul, onde há a maioria dos cursos stricto e latu sensu, 

relembrando que existem cinquenta e quatro no estado de São Paulo, cinco 

em Minas Gerais e vinte e três no Rio Grande do Sul. Percebemos uma 
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grande concentração nessas regiões brasileiras, na região Nordeste soma-se 

o total de dois artigos e no Centro Oeste apenas um artigo, na região Norte 

não encontramos nenhum. Esses dados não significam que trabalhos 

relacionados a psicólogos junto a pacientes com insuficiência renal crônica 

em diálise não estejam sendo realizados, porém notamos ainda uma 

concentração de saber nas regiões Sudeste e Sul, demonstrando uma 

necessidade de quebrar esses limites e aumentar a divulgação das atuações 

dos psicólogos em outras regiões, fortalecendo essa área em todo o Brasil.  

Seguindo esses dados, a maioria dos autores e coautores das 

pesquisas pertencem a instituições do Sul e Sudeste: cinco artigos 

pertencem a instituições de São Paulo, quatro do Rio Grande do Sul e três de 

Minas Gerais. Os outros quatro artigos selecionados pertencem a instituições 

do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e Brasília. Dessas instituições, há uma 

prevalência de pesquisas feitas em universidades federais, num total de dez 

artigos; os outros seis pertencem a faculdades particulares, hospitais ou 

sociedades de Psicologia. A Universidade de São Paulo e a Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo foram as instituições possuíam mais artigos 

publicados, com dois artigos cada uma.  

Com os dados coletados, vemos uma maior produção em 

universidades e hospitais públicos, talvez por haver maior exigência de 

produções científicas do que em outras instituições, o que não significa que 

elas não produzam pesquisas bem conceituadas ou realizem bons trabalhos 

sobre a atuação do psicólogo com pacientes renais crônicos em diálise, 

porém não encontramos nos periódicos pesquisados. 

 Percebemos que a maioria dos periódicos onde os artigos foram 

publicados não são bem conceituados pela CAPES/ANPPEP, já que seis 

foram em periódicos Qualis B3 e cinco em Qualis B4, bem perto da última 

classificação Qualis B5, como vemos no quadro a seguir: 

 
Tabela 12. Distribuição de artigos quanto a classificação CAPES/ANPPEP 

Classificação CAPES/ANPPEP Total de artigos 

A2 1 

B1 1 
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B2 3 

B3 6 

B4 5 

 

 Atentamos para esses dados, pois não houve nenhum artigo publicado 

em periódicos A1 e apenas um artigo em periódico A2, sendo essas as 

melhores classificações Qualis para publicação. Faz-se necessária a 

publicação em periódicos mais conceituados, pois isso aumenta a 

credibilidade e o reconhecimento do trabalho do psicólogo, além de 

demandar uma maior exigência na elaboração dos artigos.   

 Percebemos dois picos de publicações: em 2007 (3 artigos) e 2009 (3 

artigos). Tal fato pode estar relacionado com a realização de dois eventos 

importantes na área da Psicologia, tais como o V Congresso da Sociedade 

Brasileira de Psicologia Hospitalar, em 2008 e o II Congresso Brasileiro de 

Psicologia: Ciência e Profissão, em 2006, inclusive quatro dos artigos 

encontrados foram frutos desses congressos. Entendemos que as discussões 

sobre o tema em questão parecem ser mobilizadas diante da criação de 

espaços de encontros temáticos, os quais permitem a troca de dados teórico-

práticos entre os profissionais de um mesmo campo de atuação, e podem 

exercer influência sobre o aumento de publicações científicas.  

 A maioria dos estudos encontrados são pesquisas empíricas 

mostrando a necessidade do psicólogo de entender na prática como a diálise 

afeta os pacientes, perfazendo um total de oito artigos. As pesquisas 

teóricas, com cinco artigos, mostram sua importância ao compilar o que há 

na teoria sobre os pacientes em diálise, e é por meio dessa teoria que nos 

munimos para ir à prática. Encontramos ainda três relatos de experiência que 

mostram a importância de dividir experiências sobre o que está sendo feito 

dentro das instituições, junto a pacientes renais crônicos em diálise. Os 

artigos sobre relatos de experiência se referiram à possibilidade do uso de 

orientação vocacional durante a diálise, e à utilização da Psicoterapia Breve 

como técnica para ser utilizada durante a diálise; todos com resultados 

satisfatórios.  
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 Quanto à metodologia, cinco pesquisas faziam uso apenas de 

questionários ou inventários, assim, vale ressaltar a presença de inventários 

como forma de avaliação por parte dos autores de cinco artigos selecionados 

para o presente trabalho, visto que tal dado pode permitir inferir que o 

psicólogo tem buscado apoiar-se em dados “concretos” no que diz respeito 

ao estado emocional do paciente durante a diálise, para que seja possível a 

delimitação de técnicas no contexto da diálise, em que o paciente encontra-

se inserido. 

Porém, nenhum dos instrumentos que encontramos nos artigos são 

testes psicológicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, onde 

apenas psicólogos podem aplicá-los. Todos foram criados e validados 

cientificamente por profissionais de diversas áreas da saúde, sendo possível 

que sua aplicação seja feita por qualquer profissional interessado em estudar 

temas relacionados a cada instrumento. Encontramos dois artigos escritos 

por psicólogos que fazem uso apenas do SF-36, o que nos levou a 

questionar o porquê da não utilização dos variados testes psicológicos que 

temos disponíveis ou do uso de outros instrumentos como entrevistas, para 

que a pesquisa tenha um resultado embasado em mais de um instrumento. A 

utilização do SF-36 pode se dever ao fato de ele ser um inventário sobre 

qualidade de vida, feito especificamente para doenças crônicas, mas 

acreditamos que apenas a sua utilização não seja suficiente para obter dados 

completos sobre os pacientes com insuficiência renal crônica em diálise. 

 Percebemos que há um maior foco no paciente e que, entre eles, a fase 

adulta é a mais trabalhada, perfazendo um total de treze artigos. Podemos 

justificar esses dados com o último censo realizado pela Sociedade Brasileira 

de Nefrologia em 2010, onde 67,7% dos pacientes em diálise são adultos 

entre 19 e 64 anos. Porém, não podemos esquecer que cada fase do 

desenvolvimento desencadeia diversos sentimentos na pessoa, que devem 

ser levados em consideração. Como nos lembra Romano (2007), crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, quando enfrentam a diálise, perdem 

vivências relacionadas a sua fase de desenvolvimento. Entre 19 e 64 anos 

podemos encontrar pessoas que estão iniciando a fase adulta, ativos, 

trabalhando e, de repente, se veem presos a uma diálise; ou pessoas que 

sempre foram provedoras da família, cuidadoras de todos e, agora, não 
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conseguem mais exercer essas atividades. O psicólogo precisa ficar atento a 

qual fase do desenvolvimento seus pacientes estão passando para que seja 

realizado um trabalho que atenda as necessidades de cada pessoa. E, 

apesar de ser pouco o número de crianças que passam pela diálise (1,6%), é 

de grande importância dar atenção a elas, por a infância ser uma fase de 

grandes mudanças e aprendizados, ter a diálise como parte da rotina afeta 

bastante o seu desenvolvimento, assim, sugerimos mais pesquisas com 

crianças em diálise. Também encontramos a necessidade de pesquisas com 

idosos acima de 65 anos (30,7%), pois geralmente são pegos de surpresa 

pela insuficiência renal crônica e necessitam de apoio para enfrentarem essa 

mudança em suas vidas.  

 Analisamos ainda que apenas um artigo fala sobre a relação entre as 

famílias e os pacientes em diálise, relação esta extremamente importante 

para o paciente que se encontra fragilizado e a família que vê uma mudança, 

geralmente brusca, em seu núcleo. Ela sofre mudanças junto com os 

pacientes e precisa de uma atenção do psicólogo para enfrentar esse 

momento sem maiores dificuldades. Vale ressaltar, ainda, que em apenas 

dois artigos analisados foi possível encontrar referências à atuação do 

psicólogo junto à equipe de saúde. Este dado é muito importante na medida 

em que demonstra que, embora a categoria de análise dos autores tenha 

apresentado indicativo de trabalhos realizados com a presença de outros 

profissionais de saúde, como nefrologistas e psiquiatras, não parece haver 

trabalhos voltados diretamente para tais equipes. Neder (1991) nos fala da 

importância da interconculta psicológica, como citamos anteriormente, assim, 

vemos a necessidade de mais trabalhos serem desenvolvidos sobre uma 

atuação multiprofisssional.    

 Esses tipos de trabalhos, voltados para a atuação direta com a equipe 

de saúde e com a família, podem, segundo Antoniassi (2009), facilitar a 

organização da equipe e agilizar sua dinâmica relacional e interacional. 

Nesse sentido, o psicólogo estaria atuando com a premissa de cuidar do 

cuidador, para que este também não adoeça diante das situações 

estressantes vividas durante a diálise. Por meio dessa atuação junto à equipe 

e à família, o psicólogo pode ainda trabalhar com interconsultas e trabalhos 

de grupos, fazendo uso de técnicas que, de acordo com a referida autora, 
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permitem atuar de forma indireta no que se refere ao atendimento do 

paciente propriamente dito. 

Quanto às modalidades de tratamento, vemos que sobre a 

hemodiálise há treze artigos, a diálise peritoneal dois e apenas um estudo 

com a junção das duas. Ainda há um grande foco na hemodiálise, pois essa 

forma é a mais comum diante das formas de diálise peritoneal. Como vimos 

anteriormente, de acordo com o último censo da SBN (2008), 89,4% dos 

pacientes estão realizando a hemodiálise como forma de tratamento e 

apenas 10,6% as formas de diálise peritoneal. Acreditamos que esta última 

forma de tratamento deve ser contemplada com pesquisas, já que também 

causa diversas mudanças na imagem corporal e demanda grande nível de 

responsabilidade do paciente. A escolha do tipo de tratamento deve ser feita 

de acordo com uma avaliação individual de cada pessoa, sendo uma decisão 

tanto da equipe quanto do paciente, pois muitos preferem a diálise peritoneal 

por ela não demandar que o paciente frequente a clínica ou hospital com 

tanta frequência, mas há desvantagens tanto biológicas quanto psicológicas 

que também devem ser esclarecidas. Mas, ambas as modalidades de diálise 

precisam de atenção por parte do psicólogo, especialmente a peritoneal, que 

foi a que menos encontramos artigos.  

Um dos temas mais recorrentes nos artigos encontrados foi sobre a 

adesão ao tratamento. Este é fundamental para o gerenciamento de uma 

doença crônica, seja tomar a medicação, seguir a dieta e/ ou mudar seu 

estilo de vida, correspondendo, assim, às recomendações de um profissional 

de saúde. Isso significa que para o efetivo controle de uma doença crônica é 

preciso seguir todas as orientações médicas. Essas, muitas vezes, incluem 

além de tomar a medicação prescrita de forma contínua, adotar algumas 

mudanças no estilo de vida. Apesar da importância de aderir ao tratamento, 

em muitos casos os pacientes não o fazem. Segundo Fernandes (2007), 

muitos pacientes interrompem o tratamento de longo prazo de sua doença à 

medida que essa é controlada, na insuficiência renal crônica não é diferente. 

No entanto, essa atitude pode representar risco à saúde, como o retorno dos 

sintomas, o aparecimento de complicações e, em alguns casos, o surgimento 

de resistência ao medicamento. Melhorar a adesão ao tratamento pode ser 
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um ótimo investimento para gerenciar as condições crônicas de maneira 

efetiva.  

Devemos pensar, porém, sobre a responsabilidade na adesão ao 

tratamento. Não podemos culpar apenas o paciente por não querer seguir as 

instruções médicas, especialmente na insuficiência renal crônica, em que só 

a restrição hídrica já causa um grande transtorno, pois geralmente o paciente 

pode beber apenas 300 ml de água por dia, mas sua vontade de saciar a 

sede continua. Às vezes, a falta de adesão ao tratamento reflete a forma 

como a equipe de saúde lida com o paciente e sua família, com o fracasso 

dela de obrigar o paciente a fazer o que ela manda, sem questionamentos; e 

muitas vezes o psicólogo é chamado para cuidar desses pacientes 

considerados “difíceis”. Para que haja uma boa adesão ao tratamento, este 

deve ser conversado e pensado junto ao paciente e sua família. Cada doente 

crônico pode seguir a manutenção do tratamento com adaptações individuais 

e que não precisam ser impostas como regras e obrigações. A falta de 

adesão pode ser reflexo da negação da doença sim, mas também reflexo da 

falta de manejo da equipe de saúde com situações mais delicadas junto ao 

paciente.  

Todos os artigos também falaram sobre qualidade de vida em seus 

conteúdos. Mas, como vimos, algumas definições são baseadas no senso 

comum ou não se aprofundam no tema, levando-nos a crer numa 

banalização do termo “qualidade de vida”. Durante nossa pesquisa de 

artigos, encontramos várias pesquisas realizadas apenas por enfermeiros, 

médicos, fisioterapeutas que estão utilizando práticas e questionários com 

pacientes em diálise, mas poucas foram encontradas feitos por psicólogos. 

Esses profissionais da saúde estão aptos para trabalhar com o tema 

“qualidade de vida”, mas também é um excelente espaço para o psicólogo se 

inserir e atuar. Infelizmente, não encontramos muitos resultados de 

pesquisas realizadas pelo psicólogo sobre o tema.  

 De acordo com Serra (2009), a conceituação da qualidade de vida ainda 

apresenta um campo de debate. Alguns autores reconhecem a complexidade 

em conceituá-la de forma adequada. Para o grupo WHOQOL, da 

Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é: a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de 
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valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. 

Para Fleck (2008), a definição proposta pela OMS é a que melhor 

traduz a abrangência do conceito de qualidade de vida, pois considera o 

conceito como bastante amplo, que incorpora a saúde física, o estado 

psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças 

pessoais e a relação com os aspectos significativos do meio ambiente. No 

conceito do grupo WHOQOL estão implícitos os três aspectos fundamentais 

sobre qualidade de vida: a subjetividade (que leva em consideração a 

perspectiva do individuo, a realidade objetiva só existe a partir da percepção 

do indivíduo); a multidimensionalidade (que aponta para as várias 

dimensões da qualidade de vida, aspecto que chama a atenção para a 

importância dos instrumentos que mensurem a qualidade de vida tenham 

vários domínios); e, por fim, a presença de dimensões positivas e 
negativas (para uma “boa” qualidade de vida é necessária a presença e a 

ausência de alguns elementos). 

 Há um interesse crescente pela avaliação da qualidade de vida nas 

áreas de saúde coletiva, práticas assistenciais e políticas públicas. A 

tradução e a validação de questionários de qualidade de vida para a língua 

portuguesa estimulam a realização de pesquisas sobre o tema. Este tema é 

bastante rico dentro da Psicologia e pode ser muito trabalhado por psicólogos 

atuando junto a pacientes com insuficiência renal crônica em diálise. Não 

precisamos nos prender apenas a questionários, temos diversas técnicas e 

abordagens que conseguem lidar com a qualidade de vida de forma mais 

completa, favorecendo, assim, a ocupação do nosso espaço dentro da área 

da saúde.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Acreditamos termos atingido os objetivos desta pesquisa ao realizar 

uma análise crítica sobre a atuação do psicólogo junto a pacientes com 

insuficiência renal crônica em diálise, podendo, assim, entender melhor como 

está a produção científica e sugerindo propostas e melhorias na atuação e na 

publicação de trabalhos.  

É preciso que os psicólogos não estejam presentes apenas 

fisicamente nos ambientes hospitalares e clínicas, mas que também estejam 

com seus corações, seus conhecimentos. A capacitação se faz mais 

necessária em um mundo cujas informações estão cada vez mais voláteis e 

mudando rapidamente. A troca de experiências é essencial para o 

desenvolvimento de um bom trabalho, além da publicação científica que se 

mostrou tão carente durante nossa pesquisa, é preciso que o psicólogo vá 

além dos muros e divulgue e publique seus trabalhos em congressos, 

eventos e revistas bem conceituadas para que sua atuação seja valorizada e 

reconhecida pela própria Psicologia e por outras áreas, além de aprimorar 

cada vez mais seu trabalho. 

Também entendemos que a inserção do psicólogo na equipe de saúde 

é de extrema relevância para ajudar os pacientes e seus familiares na 

aceitação da doença e das mudanças provocadas por ela, ajudando assim 

nos conflitos de dependência e independência com relação ao tratamento e à 

doença, favorecendo uma melhora da estabilidade psíquica. 

Compreendemos a importância do acompanhamento psicológico 

durante a diálise, da realização de atividades e programas que vão além 

desse ambiente, que contemplem a vida da pessoa fora da realidade do 

hospital ou clínica. O suporte psicológico se mostra extremamente valioso 

para quem enfrenta a realidade da insuficiência renal crônica.  

Um dos objetivos da prática psicológica é amenizar o sofrimento 

psíquico, ajudar o paciente a reencontrar vida em sua própria vida, 

superando, assim, as adversidades impostas pela diálise.  

 Concluímos que foi possível uma caracterização geral do tema 

escolhido sobre a publicação e atuação do psicólogo junto a pacientes com 

insuficiência renal crônica em diálise. Entendemos que, diante da escassez 
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de publicações dedicadas especificamente ao estudo dessa forma de 

atuação, muitos outros dados teórico-práticos podem ainda não ser 

plenamente (re)conhecidos e, por conseguinte, interferir sobre a eficácia e o 

reconhecimento da atuação do profissional de Psicologia. 

 Não se pretende no presente trabalho afirmar que tenham poucos  

profissionais que atuem especificamente com este tema, porém, dado os 

resultados apresentados a partir da análise crítica, nota-se que tais práticas 

não estão sendo publicadas. Diante deste contexto de não publicação, dá-se, 

portanto, abertura para algumas perguntas, como, por exemplo: em que 

pesquisas essas práticas encontram-se baseadas? Se os trabalhos não 

estão sendo publicados, como ter referência acerca dos critérios e 

fidedignidade dos dados que estão norteando tais práticas? 

 Tais questões são importantes, uma vez que os resultados e discussões 

provenientes de pesquisas publicadas permitiriam uma compreensão mais 

aprofundada e detalhada dos protocolos de atuação utilizados pelos 

psicólogos que trabalham com pacientes em diálise e, consequentemente, 

dos procedimentos técnicos utilizados e sua respectiva eficácia, dados que 

podem fundamentar e nortear a atuação da Psicologia nesse contexto.  

 Dessa maneira, pode-se propor que este campo de atuação da 

Psicologia ainda não foi devidamente explorado e carece de novas frentes de 

estudos que permitam essa ampla compreensão das possibilidades de 

atuação do psicólogo e dos resultados efetivos que podem oferecer no que 

diz respeito à evolução do paciente e, também, à compreensão e manejo de 

sua família e atuação multiprofissional com a equipe de saúde. Temas como 

qualidade de vida e adesão ao tratamento estão sendo bastante trabalhados 

por outras áreas da saúde, mostrando que os psicólogos precisam se 

apropriar deles também, já que são assuntos pertinentes a Psicologia. Temos 

ainda muito a contribuir para que eles sejam estudados e explorados de 

forma mais completa. 

A insuficiência renal crônica afeta cada vez mais brasileiros e com ela 

vem o tratamento substitutivo renal, causando uma verdadeira mudança na 

vida dessas pessoas. Um tratamento invasivo, que modifica a imagem 

corporal, as relações sociais, profissionais, que mexe com toda a história de 

alguém que antes era saudável e agora se encontra na obrigação de conviver 
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com uma doença crônica. É uma área que merece a atenção do psicólogo e 

possui um grande campo de atuação, mas é preciso que esse profissional 

saiba ocupar seu espaço se capacitando, pesquisando e divulgando seu 

trabalho para que obtenha o devido reconhecimento e atinja seus resultados. 
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RESUMO 1:  

“Atendimento psicológico a pacientes com insuficiência renal crônica: 
em busca de ajustamento psicológico” 

  

Marineia Crosara de Resende,  

Francisco Assis dos Santos,  

Melissa Macedo de Souza  

 

As doenças crônicas, entre elas a insuficiência renal crônica, têm recebido 
grande atenção dos profissionais de saúde nas últimas décadas devido ao 
importante papel desempenhado na morbimortalidade da população mundial. 
Este trabalho pretende apresentar um relato de experiência sobre o 
atendimento psicológico, realizado numa clínica de hemodiálise, de 26 
pacientes com idades entre 15 e 80 anos, a maioria mulheres (69,2%), 
casados (53,8%), que não trabalham (92,3%) e aposentados (57,7%), 
fazendo hemodiálise três vezes por semana. No lugar de reagir passivamente 
a eventos negativos, indivíduos podem se comportar de modos que 
aumentem seu bem-estar em tempos de desafios e mudanças, como no caso 
de se ter uma insuficiência renal crônica. A forma como as pessoas lidam 
com o sofrimento e seus benefícios pode trazer possibilidades de 
ajustamento e crescimento pessoal frente à adversidade. 

Palavras-chave: psicologia da saúde, ajustamento psicológico, atendimento 
psicológico, insuficiência renal crônica, hemodiálise 
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RESUMO 2:  

“Fatores associados à qualidade de vida de pacientes incidentes em 
diálise peritoneal no Brasil (BRAZPD)” 

Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov,  

Natália Fernandes, 

Alfredo Chaoubah, 

Kleyton Bastos,  

Abdul Rashid Qureshi,  

Roberto Pécoits-Filho, 

 José Carolino Divino Filho,  

Marcus Gomes Bastos 

 

O número de pacientes em diálise peritoneal (DP) no Brasil é significativo, 
havendo maior prevalência de diabéticos e idosos neste grupo do que no 
grupo em hemodiálise. Esses dados apontam para um viés de seleção nessa 
população. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QdV) na admissão de 
pacientes em diálise peritoneal no Brasil. Avaliados 6.198 pacientes 
participantes de um estudo de coorte prospectivo multicêntrico, utilizando-se 
os dados do BRAZPD. A avaliação da QdV foi realizada segundo o índice de 
Karnofsky (avaliação da QdV pelo profissional de saúde) e segundo o SF-36 
(autoavaliação pelo paciente) em 1.624 pacientes incidentes. Entre os 
pacientes analisados, 40% eram diabéticos e 47% eram idosos (acima de 60 
anos). Os pacientes apresentaram baixos escores de QdV em todos os 
aspectos do SF-36, sendo o domínio "aspectos físicos" o mais prejudicado. O 
domínio que apresentou melhor escore foi "aspecto social". Por outro lado, 
segundo o índice de Karnofsky, a maior parte dos pacientes possuía altos 
escores de QdV. Idosos e diabéticos apresentaram qualidade de vida inferior 
quando comparados aos não idosos e não diabéticos através da avaliação 
pelo SF-36 e pelo Karnofsky. Na avaliação geral pelo SF-36 observou-se 
redução da qualidade de vida. A avaliação pelo Karnofsky apresentou melhor 
performance comparado ao SF-36 na avaliação geral da qualidade de vida, 
sendo encontrados resultados semelhantes entre os dois instrumentos no 
que diz respeitos aos subgrupos avaliados, onde os grupos que 
apresentaram pior QdV foram pacientes diabéticos e idosos em ambas as 
avaliações. 

Palavras-chave: diálise peritoneal, qualidade de vida, SF-36, Karnofsky. 
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RESUMO 3: 

“Preditores de qualidade de vida em pacientes renais crônicos” 

Tânia Rudnicki 

Neste trabalho foram avaliados os preditores do índice de qualidade de vida 
nas suas duas dimensões - satisfação e importância - em pacientes renais 
crônicos em tratamento de hemodiálise. A comparação entre os critérios do 
índice demonstrou uma média significativamente mais elevada para a 
importância, bem como uma menor dispersão das respostas. A análise de 
regressão múltipla mostrou associação entre estressores e tratamento de 
hemodiálise. O apoio social, no que se refere ao tamanho da rede e ao nível 
de satisfação com o apoio percebido, relaciona-se ao índice de qualidade de 
vida nas dimensões satisfação e importância. 

Palavras - chave: apoio social, paciente renal crônico, psicologia da saúde, 
qualidade de vida 
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RESUMO 4: 

“Efeitos da abordagem interdisciplinar na qualidade de vida e em 
parâmetros laboratoriais de pacientes com doença renal crônica” 

Fabiane Rossi dos Santos,  

Maria Stella Tavares Filgueiras,  

Alfredo Chaoubah,  

Marcus Gomes Bastos,  

Rogério Baumgratz de Paula 

 

A abordagem de portadores de doença renal crônica (DRC) em tratamento 
conservador, por meio de equipes interdisciplinares, pode melhorar a 
qualidade de vida desses pacientes. Os objetivos foram avaliar os efeitos da 
abordagem interdisciplinar na qualidade de vida de pacientes com DRC em 
tratamento conservador. Setenta e cinco pacientes, acompanhados por 
equipe interdisciplinar (n = 50) ou por atendimento médico tradicional (n = 
25), foram avaliados no início e após um ano de acompanhamento. A 
qualidade de vida foi avaliada pelo Medical Outcomes Study Questionaire 36 
- Item Short Form Health Survey (SF-36), e a análise de parâmetros clínicos 
e laboratoriais foi obtida com base nos registros dos prontuários 
médicos. Após 1 ano de acompanhamento, os pacientes assistidos por 
equipe interdisciplinar apresentaram melhora nos seguintes parâmetros do 
SF-36: capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, 
vitalidade e aspectos emocionais; já no grupo-controle esses parâmetros 
permaneceram inalterados. Além disso, pacientes do grupo interdisciplinar 
mostraram significativa redução do peso corporal e aumento da hemoglobina 
e do cálcio plasmáticos. A abordagem interdisciplinar contribuiu para a 
melhora da qualidade de vida e para o controle clínico de portadores de DRC 
em tratamento conservador. 

Palavras-chave: Doença renal crônica, acompanhamento interdisciplinar, 
SF-36, qualidade de vida 
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RESUMO 5:   

“A Orientação Profissional como método terapêutico e reabilitador de 
pacientes portadores de doenças crônicas”  

Daniela Cristina Sampaio de Brito,  

Delba Teixeira Rodrigues Barros 

 A Orientação Profissional pode ser utilizada como um importante recurso 
reabilitador em pacientes com determinados diagnósticos, principalmente 
referentes à doença crônica, em função dos amplos impactos que esta 
condição pode acarretar na vida do indivíduo. Esses impactos podem ser 
acentuados de acordo com o tipo de tratamento proposto, como por exemplo, 
a hemodiálise que ao mesmo tempo em que promove a melhora de alguns 
sintomas clínicos, pode provocar alterações comportamentais, desadaptação 
e comprometimento na vida social, afetiva e ocupacional. O estudo de caso 
ilustrado refere-se a uma adolescente portadora de insuficiência renal crônica 
que obteve significativa melhora em sua qualidade de vida após um trabalho 
terapêutico e de orientação profissional. 

Palavras-chave: Orientação profissional, Doença crônica, Reabilitação, 
Qualidade de vida 
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RESUMO 6:  

“Qualidade de vida, depressão e características de personalidade em 
pacientes submetidos à hemodiálise” 

 Caroline Venzon Thomas 

João Carlos Alchieri 

O tratamento da Insuficiência Renal Crônica (IRC) acarreta restrições físicas 
e psicossociais comprometendo a qualidade de vida do paciente em um 
período curto de adaptação. O presente estudo investiga as variáveis que 
indicam aderência ou não ao tratamento de Hemodiálise por meio da 
identificação das principais características de personalidade pelo Inventário 
Millon de Personalidade (MIPS) na expressão de comportamentos aderentes 
ao tratamento. São apresentados resultados da investigação conduzida em 
um grande hospital da capital do estado do RS com 41 participantes, 
usuários do serviço de hemodiálise, avaliados, pelos testes Estilos de 
Personalidade de Millon (MIPS), Inventário de Qualidade de Vida (Short Form 
Health Survey, SF36), além do Inventário de Depressão Beck (BDI). 
Verificou-se que a relação estabelecida pelos indicadores dos instrumentos 
utilizados, é possível caracterizar diferentes níveis de aderência e suas 
correspondentes tipicidades, auxiliando enquanto medida dos indicadores de 
adesividade ao tratamento. 

Palavras-chave: Insuficiência renal crônica, Hemodiálise, Aderência, 
Avaliação de personalidade 
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RESUMO 7:  

“Salud y calidad de la vida de los pacientes en hemodiálisis” 

Luciana Freitas Fernandes,  

Kátia Cristine Cavalcante Monteiro,  

José Wellington de Oliveira Lima,  

Flora Mattos Dourado de Mesquita,  

Maria Eniana Araújo Gomes Pacheco 

 

Este estudo descritivo procurou analisar a qualidade de vida de pacientes 
renais crônicos em tratamento de hemodiálise, apresentando-os sob as 
variáveis sexo, idade, tempo de tratamento, atividade laboral, escolaridade, 
estado civil e desejo de realizar transplante. Foi utilizado como instrumento 
de avaliação da qualidade de vida, o WHOQOL-Breve, além de um 
questionário de dados sociodemográficos. Foram estudados 60 pacientes, 
sendo 61,7% do sexo feminino, entre 21 e 84 anos. Quanto à qualidade de 
vida, os domínios social e psicológico apresentam escores mais altos, 
seguidos pelos domínios físico e ambiental.  Os resultados mostraram 
prejuízos na qualidade de vida, confirmando o comprometimento da 
dimensão física do paciente em hemodiálise. 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Hemodiálise; Doença renal crônica 
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RESUMO 8: 

“A importância da assistência psicológica junto ao paciente em 
hemodiálise” 

Melissa Pascoal,  

Paula da Silva Kioroglo,  

Wilze Laura Bruscato,  

Luiz Antonio Miorin,  

Yvoty Alves dos Santos Sens,  

Pedro Jabur 

 

Através da articulação da teoria pesquisada com a prática em Psicologia 
Hospitalar nas Unidades Renais da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo - ISCMSP este artigo reflete sobre a atuação do 
psicólogo junto a pacientes portadores de insuficiência renal crônica (IRC) em 
tratamento hemodialítico além de elucidar a importância do psicólogo como 
membro da equipe de Nefrologia na assistência ao paciente desde o 
diagnóstico da insuficiência renal crônica (IRC) e indicação do tratamento 
hemodialítico. 

Palavras-chave: Psicologia; Hemodiálise; Insuficiência Renal Crônica 
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RESUMO 9:  

“Atuação do Psicólogo em Hemodiálise”  

Paula Pereira Werneck de Freitas  

Mayla Cosmo 

A insuficiência renal crônica é considerada um grave problema de saúde 
pública no mundo. No presente estudo, as consequências desta doença são 
abordadas a partir do tratamento hemodialítico e do papel do psicólogo nesse 
tratamento. Aspectos emocionais dos portadores de doença renal são 
discutidos baseados na revisão bibliográfica e na experiência em uma clínica 
destinada a esse grupo de pacientes. Objetivou-se ressaltar a função do 
psicólogo como parte integrante da equipe de saúde e como este trabalho é 
de extrema importância para melhor adaptação, aceitação e bem-estar do 
paciente. 

Palavras-chave: Doença renal crônica, Atendimento psicológico, Psicologia 
da saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   	   	   	   	  83	  

RESUMO 10:  

“Efeitos da hemodiálise no campo subjetivo dos pacientes renais 
crônicos”  

Rosana Laura Martins Velloso 

 

O objetivo do presente estudo consiste em investigar o campo subjetivo de 
pacientes urêmicos submetidos a uma situação indefinida de máquino-
dependência, já que são mantidos vivos pelo uso que fazem do rim artificial. 
A partir dos dados colhidos em observação direta e do relato verbal dos 
pacientes em hemodiálise, alguns indicadores emocionais denotando 
sofrimento psíquico foram levantados e analisados à luz dos pressupostos 
teóricos da psicanálise, o que possibilitou reconhecer a necessidade da 
inserção do profissional psicólogo na equipe multidisciplinar que acompanha 
esses pacientes, com vistas ao resgate da dimensão subjetiva, essencial 
para um atendimento de saúde verdadeiramente humano e digno, porém, 
colocada em segundo plano ou mesmo descartada pela hegemonia do 
discurso médico-científico. 

Palavras-chave: Hemodiálise, Pacientes renais crônicos, Discurso científico, 
Ética, Qualidade de vida, Papel do psicólogo 
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RESUMO 11: 
 
“Atenção à saúde na insuficiência renal crônica terminal: análise à luz 
da bioética de proteção” 
 

Kátia Torres Batista, 
 

Julia Maria de Sousa Leite, 
 

Valter Pereira de Oliveira, 
 

Eliane Maria Fleury Seidl 
 
Alguns estudos a luz da bioética de proteção, argumentam a necessidade da 
promoção, das condições para o aprimoramento da qualidade de vida das 
pessoas portadoras de Insuficiência Renal Crônica Terminal. Neste artigo se 
discute as políticas públicas de atenção à saúde de pessoas portadoras de 
Insuficiência Renal Crônica Terminal no Brasil à luz da bioética de proteção. 
Para tal procurou-se delinear a situação dos portadores de Insuficiência 
Renal Crônica Terminal no Brasil e no Distrito Federal, as políticas públicas 
existentes e os dilemas éticos relacionados a essa questão. Conclusão: o 
principal papel do Estado deve ser o de proteção, com base nos princípios do 
Sistema Único de Saúde. Ademais, esses indivíduos precisam lidar com sua 
situação de forma adaptativa, para enfrentarem as limitações da 
enfermidade, tentando se adequar a um novo estilo de vida de acordo com a 
sua condição física e social.  
 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica terminal, hemodiálise, bioética de 
proteção 
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RESUMO 12: 
 
“Da saúde à doença: representações sociais sobre a insuficiência renal 
crônica e o transplante”  
 

Alberto Manuel Quintana 
Ana Cláudia Muller 

 
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma enfermidade que provoca a perda 
parcial ou total da função glomerular. O transplante é uma das modalidades 
de tratamento renal substitutivo que visa a oferecer melhor qualidade de vida 
e bem-estar aos pacientes portadores de IRC. Além das alterações 
orgânicas, essa doença também pode causar disfunções psíquicas e sociais. 
Este artigo é relato de uma pesquisa que objetivou explorar quais as 
representações sociais construídas por estes sujeitos acerca de sua 
enfermidade e do transplante renal. Para isso, utilizou-se dos recursos de 
observação participante e entrevista semi-estruturada nos ambulatórios de 
pré e pós-transplante do Hospital Universitário de Santa Maria, instituição 
referência na realização de transplantes renais na região central do estado do 
Rio Grande do Sul. Pela análise dos dados, pôde-se perceber que a doença 
crônica é vivenciada como um momento de ruptura na vida dos pacientes, a 
noção temporal deles é delimitada pelo antes e depois do diagnóstico. Além 
disso, o transplante é significado como uma forma idealizada de cura, mas 
que é desmistificada após a cirurgia.  
 
Palavras-chave: Psicologia médica, Transplante renal, Insuficiência renal 
crônica. 
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RESUMO 13: 
 
“Dinâmica de personalidade de crianças e adolescentes portadores de 
insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise” 

 
Denise Pará Diniz, 

 
 Bellkiss Wilma Romano, 

  
Maria Eugênia Fernandes Canziani 

 
Dinâmica de personalidade depende de potencialidades herdadas, fatores 
genéticos e está sujeita ao desenvolvimento, o qual é influenciado pelas 
condições ambientais. Crianças em hemodiálise (HD) vivenciam inúmeras 
perdas e mudanças que tendem a interromper seu crescimento e 
desenvolvimento. Objetivos: 1. Descrever a dinâmica de personalidade de 
crianças e adolescentes submetidos à HD e 2. Analisar a influência das 
variáveis sexo, idade e tempo em HD. Metodologia: 1.Pacientes: crianças e 
adolescentes em HD, com idade entre 6 a 19 anos; 2. Instrumentos: 
Entrevistas semi-estruturadas para cuidadores e pacientes; Hora Lúdica 
Diagnóstica; Instrumentos Projetivos de Personalidade: (H-T-P, Desenho 
Temático da Pessoa Doente). Resultados: Análise de 24 (vinte e quatro) 
características de personalidade e 9 (nove) mecanismos de defesa em 20 
(vinte) pacientes. Constatamos que pacientes que iniciavam diálise, quando 
comparados àqueles com mais de 1 ano de tratamento, apresentavam maior 
freqüência de medo (100 X 55%, p=0.02) e introver- são (90 vs 44%, p=0.04). 
Mecanismos de defesa:compensação no sexo feminino, fantasia e negação. 
Conclusões: Pudemos constatar que crianças e ado- lescentes submetidos à 
HD apresentaram dinâmica de personalidade com características 
psicopatológicas.  
 
Palavras – chave: Psicologia. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. 
Crianças e adolescentes. Personalidade. 
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RESUMO 14: 
 

“Depressão em pacientes renais crônicos em tratamento de 
hemodiálise”  

Sabrina Nifa 

Tânia Rudnicki 

O presente estudo seguiu o delineamento observacional e descritivo sendo 
os dados coletados em uma Clinica Particular de Hemodiálise, Porto Alegre, 
RS onde, 74 enfermos renais crônicos realizam tratamento de hemodiálise. O 
Inventário Beck de depressão (BDI) foi aplicado individualmente identificando 
e avaliando a intensidade de sintomas depressivos em 30 enfermos renais. 
Sintomas de depressão são frequentemente diagnosticados nestes doentes, 
sintomatologia esta que prejudica sua adesão e qualidade de vida, afetando 
negativamente o curso da doença. Não se encontrou diferença para os 
escores de BDI entre homens e mulheres. Foram observados sintomas leves 
(23,3%) e moderados (10%) de depressão, 66,7% dos participantes 
apresentou um nível mínimo de depressão. A presença de sintomatologia 
depressiva entre renais crônicos em hemodiálise é importante, merece ser 
reconhecida e tratada prontamente visto que sua presença pode alterar o 
prognostico e a adesão ao tratamento. 

Palavras-chave: Psicologia da Saúde, Adesão, Tratamento de Hemodiálise. 
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RESUMO 15: 
 
 
“Qualidade de vida e depressão de pacientes em hemodiálise” 
 
 

Greici Rössler Macuglia,;  
Fabiane Caillava Rossatto,;  

Marco Antonio Pereira Teixeira,;  
Cláudia Hofheinz Giacomoni, 

  
 
 
O avanço da medicina possibilitou a pacientes renais crônicos a manutenção 
de suas vidas através de procedimentos como a hemodiálise. Se por um 
lado, a expectativa de vida destes pacientes aumentou, por outro, o 
restabelecimento da saúde plena não será possível, favorecendo o 
surgimento de transtornos como depressão, comprometendo a qualidade de 
vida. Este estudo tem por objetivo investigar os indicadores de qualidade de 
vida e a prevalência de depressão em pacientes adultos submetidos à 
hemodiálise. Foram avaliados 49 pacientes através da Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão (HADS-D) e o Questionário de Avaliação de 
Qualidade de Vida (WHOQOL-bref). Os resultados indicaram que 28,6% da 
amostra apresentou um grau leve ou moderado de depressão, sendo o sexo 
feminino o mais afetado, e uma melhor qualidade de vida em relação ao 
domínio psicológico e relações sociais. A HADS-D apresentou coeficientes de 
correlação negativos significativos com todos os domínios do WHOQOL-bref, 
com destaque para o domínio psicológico. Os dados sugerem que o aumento 
da sobrevida destes pacientes não significa, necessariamente, melhora na 
qualidade de vida, indicando a necessidade de se direcionar a atenção para 
todos os aspectos da vida do paciente, não somente para os aspectos 
físicos. 
 
Palavras - chave: hemodiálise, depressão, qualidade de vida 
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RESUMO 16: 
 
“Crenças relacionadas ao processo de adoecimento e cura em 
pacientes renais crônicos”  
 

Roberta Fernandes Marinho, 
 Niraldo de O. Santos, 

 André Falcão Pedrosa, 
Mara Cristina S. de Lucia 

 
 
 
O universo de representações do sujeito e sua forma de conceber a vida 
estão relacionados com a maneira de lidar  com o adoecimento. Este estudo 
teve como objetivo identificar as crenças quanto ao tratamento e à cura,  
compreendendo o sistema de representações veiculadas e transmitidas 
culturalmente. A pesquisa foi realizada no Serviço de Nefrologia do Hospital 
do Açúcar, sendo entrevistados 25 sujeitos em hemodiálise. Constatou-se 
que, apesar da compreensão das informações transmitidas, a busca por 
tratamentos alternativos foi de 52% da amostra. Dentre estes, apenas 8% 
não tinham escolaridade. Diante de tais dados,  a pesquisa buscou delinear 
uma relação entre adoecimento, tratamento, crenças e cultura. Observou-se 
que quando a pessoa se vê diante da doença, busca os recursos possíveis 
para manter sua vida, independentemente do nível intelectual e do esquema 
de transmissão de informações, o que reforça a influência das crenças nas 
condições de adoecimento e cura.   
 
Palavras-chave: psicologia hospitalar, crenças, nefrologia 
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